
 

 

 
’s Heeren Loo Onderwijs is 

onderdeel van de Stichting  

’s Heeren Loo Zorggroep en 

bestaat uit de vier scholen voor 

Voortgezet Speciaal Onderwijs 

(VSO), te weten het Emaus 

College, het Rietschans College 

beiden in Ermelo, de Van 

Voorthuysenschool in Leusden en 

de Lasenberg in Soest. Binnen de 

Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep 

zijn de scholen voor Voortgezet 

Speciaal Onderwijs een klein 

maar toch belangrijk onderdeel 

van het totale aanbod van de 

Stichting. De scholen bieden 

passend onderwijs dat aansluit bij 

de vraag en behoefte van de 

individuele leerling en maken ook 

de inzet van een onderwijs-

zorgarrangement mogelijk. 

Daarnaast is het Voortgezet 

Speciaal Onderwijs voor jongeren 

met een bijzondere- en/of 

ingewikkelde zorgvraag een 

belangrijke partner in het kader 

van een driemilieus 

behandelvoorziening. 

Onze scholen zijn vooral speciaal 

omdat er veel aandacht wordt 

besteed aan de voorwaarden, die 

nodig zijn om te komen tot leren 

en werken. We bieden 

programma’s aan voor leren en 

voor gedrag, met als doel de 

onderwijsmogelijkheden te 

realiseren, die passend zijn bij de 

eigen hulpvraag van de leerling. 

Als school werken we dan ook 

nauw samen met de ouders, de 

hulpverleners en andere 

betrokkenen.  

Voor meer informatie over onze 

scholen verwijzen wij u naar onze 

website: 

www.shlonderwijs.nl 

 
Voor het Emaus College in Ermelo zijn wij op zoek naar een: 
 
 

Leraar ondersteuner (M/V) 
0,6 - 1,0 fte 

 
De leraar ondersteuner ondersteunt de leerkracht bij het verzorgen 
van de lessen binnen de klas voor leerlingen van de onderbouw en 
bovenbouw op het niveau van praktijkonderwijs. Tot het 
takenpakket hoort het meedenken binnen het mentoraat van een 
klas, het verzorgen van onderwijsrapportage en het onderhouden 
van contacten met ouders en/of verzorgers en verschillende 
hulpverleningsinstanties. 
 
Wij vragen:  
 
een leraar ondersteuner 

 op minimaal MBO niveau bij voorkeur onderwijsassistent of 
pedagogisch medewerker; 

 die affiniteit heeft met de doelgroep; 

 die het als een uitdaging ziet om moeilijkheden om te buigen 
naar mogelijkheden; 

 die een actieve houding heeft in het meedenken en uitvoeren 
van op maat gesneden plannen; 

 die zich kan aanpassen binnen een veranderende context; 

 met een open attitude en een lerende houding; 

 die gezien de complexe psychopathologie van onze leerlingen 
in staat is binnen de relatie met de leerling het thema afstand 
en nabijheid aan te voelen en vorm te geven. 
 

Wij bieden: 
 

 een organisatie waarin ruimte is voor de eigen 
ontwikkeling door middel van eigen inbreng en scholing; 

 een stimulerende organisatie en een collegiaal team; 

 Salaris volgens inschaling CAO-onderwijs met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Het betreft een tijdelijk dienstverband vanaf 1 augustus 2018 voor 
0,6-1,0 fte, met uitzicht op een vaste aanstelling.  
 
Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk maandag 13 augustus a.s.  
Uitsluitend digitale sollicitaties worden in behandeling genomen. 
 
Brief met motivatie en CV kunt u vóór 13 augustus a.s. mailen 
naar:  
bbossink@shlonderwijs.nl 
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