
 

 

Het Pleysier College is een cluster 4 school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, met verschillende locaties in de 
regio Haaglanden: Den Haag, Zoetermeer en Delft. Het Pleysier College Delft biedt onderwijs aan leerlingen op 
niveau vmbo basis t/m vmbo-tl. 

Vanuit een rustige groene omgeving in Delft, krijgen leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat de mogelijkheid 
om zich maximaal te ontwikkelen. De talenten van onze leerlingen staan hierbij centraal.   

School voor speciale leerlingen zoekt speciale docent  

Binnen onze school  in Delft is voor komend schooljaar de onderstaande vacature ontstaan:  

Docent Lichamelijke Opvoeding  

Je profiel 
Je hebt hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben en je maakt een bewuste keuze om met deze 
leerlingen te werken. Uiteraard is het een pré als je ervaring hebt met onze specifieke doelgroep.  

Je hebt een afgeronde passende opleiding, bent bezig met een opleiding of bent bereid een opleiding te doen. 
Naast een heldere motivatie voor de vacature en het werken met deze doelgroep beschik je over 
doorzettingsvermogen, kun je tegen een stootje en ben je in staat  een professionele relatie aan te gaan met de 
leerlingen. 

Je bent enthousiast en betrokken en je kunt prima zelfstandig en in teamverband werken. Je weet wat er in een 
resultaatverantwoordelijke setting van je verwacht wordt.  

Naast lessen in lichamelijke opvoeding ben je in staat om in de verantwoordelijkheid van een bevoegde collega 
AVO vakken te verzorgen op VMBO niveau. 

Aard van het dienstverband 
Voor deze vacature geldt dat er sprake is van een tijdelijke aanstelling met het uitzicht op een benoeming voor 
onbepaalde tijd. 

Inwerkperiode 
Wij vinden het belangrijk te investeren in de begeleiding van nieuwe medewerkers. Na je start bij ons op school 
wordt je daarom gekoppeld aan een ervaren docent en wordt in overleg een inwerkprogramma opgesteld zodat 
je snel vertrouwd raakt met je collega’s, onze leerlingen, het pedagogisch handelen, de zorgstructuur en de 
dagelijkse routines.  

Salaris: Schaal L11 

Informatie 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer M. Mayer, directeur Pleysier College 
Delft (015-2577431). 
 
Sollicitaties per mail richten aan 
Pleysier College, Personeelszaken, ter attentie van de heer M. Mayer  - sollicitatie@pleysier.nl 

Sluiting: De procedure sluit zodra een geschikte kandidaat is gevonden 


