Het Pleysier College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Opvoedbare
Kinderen (VSO-ZMOK). Het Pleysier College heeft verschillende scholen in de regio Haaglanden: Den
Haag, Delft en Zoetermeer.
School voor speciale leerlingen zoekt gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog)
0.4 FTE
Binnen het Bestuursbureau van onze school ontstaat per 1 september a.s. de vacature van
gedragswetenschapper.
Voor een leerling op een school voor speciaal onderwijs geplaatst kan worden, moet het betrokken
samenwerkingsverband hiervoor toestemming verlenen. Het samenwerkingsverband doet dit door
de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor één of meerdere schooljaren.
Taak
Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij de betrokken samenwerkingsverbanden.
Je profiel
Je bent in staat op basis van aangeleverde schriftelijke informatie een inschatting te maken of een
leerling daadwerkelijk is aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs (vso). Indien dit het geval is
bouw je het dossier op, schrijf je een onderbouwing en vraag je de toelaatbaarheidsverklaring aan
bij het betrokken samenwerkingsverband.
Je hebt een afgeronde passende WO-opleiding. Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden en je bent in staat om te gaan met wisselende werkdruk. Het is een pré als je in de
periode met veel aanvragen in staat bent je werktijd tijdelijk uit te breiden.
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.
Aard van het dienstverband
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vaste
aanstelling.
Salaris
Schaal 11 (CAO-PO)
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met
mevr. E. Westerhuis-Naaborgh, directeur Bestuursbureau, Dr. van Welylaan 4, Den Haag
e.westerhuis@pleysier.nl of 070-3150023
Sollicitaties graag uiterlijk 5 juli per mail richten aan het bestuur van het Pleysier College:
Mevr. M. Veldhuis, m.veldhuis@pleysier.nl
Planning sollicitatiegesprekken
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 juli.

