Het Pleysier College is een school voor Voortgezet Onderwijs aan Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
(VSO-ZMOK). De school heeft verschillende locaties in de regio Haaglanden: Den Haag, Zoetermeer
en Delft.
Het Pleysier College Transvaal is gelegen in Den Haag. De school kent twee afdelingen, namelijk de
Praktijk-afdeling en de VMBO-afdeling.
Het Pleysier College Transvaal biedt onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, gecombineerd
met psychiatrische problematiek.
Pleysier College Transvaal zoekt per direct een HBO-pedagoog (1 fte)
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 of je beschikt aantoonbaar over relevante ervaring.
Behalve dat je een heldere motivatie hebt voor de vacature en het werken met deze doelgroep
beschik je over natuurlijk overwicht, doorzettingsvermogen, kun je tegen een stootje en ben je in
staat een professionele relatie aan te gaan met de leerlingen.
Je bent enthousiast, betrokken en kunt goed zelfstandig en in teamverband werken. Je weet wat er
in een resultaatverantwoordelijke setting van je verwacht wordt. Je communiceert op een open,
proactieve manier en bent bereid om extra tijd en energie te stoppen in de kwaliteitsslag die de
school op dit moment levert.
Als pedagoog krijg je een belangrijke functie binnen onze school: je bent de spil in het creëren en
handhaven van een veilig pedagogisch klimaat. Dit doe je onder andere door preventief te handelen
bij dreigende escalaties in de vrije ruimtes, door het opvangen en begeleiden (door middel van
gedragsinterventies) van leerlingen die tijdelijk niet in de les kunnen functioneren en een korte timeout (en switch) buiten de klas nodig hebben, en door het ondersteunen en adviseren van
leerkrachten bij hun pedagogisch handelen.
Je legt verantwoording af aan de coördinator van de afdeling. Je werkzaamheden stem je echter
veelal af met de Commissie voor de Begeleiding. In de dagelijkse praktijk werk je intensief en
collegiaal samen met de docenten.
Aard van het dienstverband
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar, waarna bij goed functioneren
een vaste aanstelling volgt.
Inwerken en begeleiden
Het Pleysier College Transvaal investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers. In overleg
wordt op professionele en zorgvuldige wijze een inwerkprogramma opgesteld, zodat je je snel
vertrouwd bent met de collega’s, de leerlingen, de gedragsmethodieken, het pedagogisch handelen,
de zorgstructuur en de dagelijkse routine.
Salaris
Schaal 8 HBO-pedagoog

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw P. Habib (coördinator
VMBO-afdeling) of met de heer H. Niehot (directeur), tel. 070 8505500.
Sollicitaties
Je sollicitatie kun je per e-mail richten aan:
Pleysier College, Personeelszaken, ter attentie van mevrouw I. van Koppen, sollicitatie@pleysier.nl.
Sluiting
De procedure sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden.

