
 

 

’s Heeren Loo Onderw ijs is 

onderdeel van de Stichting  

’s Heeren Loo Zorggroep en 

bestaat uit de vier scholen voor 

Voortgezet Speciaal Onderw ijs 

(VSO), te w eten het Emaus 

College, het Rietschans College 

beiden in Ermelo, Beekdal in 

Amersfoort en de Lasenberg in 

Soest. Binnen de Stichting ’s 

Heeren Loo Zorggroep zijn de 

scholen voor Voortgezet Speciaal 

Onderw ijs een klein maar toch 

belangrijk onderdeel van het 

totale aanbod van de Stichting. 

De scholen bieden passend 

onderw ijs dat aansluit bij de vraag 

en behoefte van de individuele 

leerling en maken ook de inzet 

van een onderw ijs-

zorgarrangement mogelijk. 

Daarnaast is het Voortgezet 

Speciaal Onderw ijs voor jongeren 

met een bijzondere- en/of 

ingew ikkelde zorgvraag een 

belangrijke partner in het kader 

van een driemilieus 

behandelvoorziening. 

Onze scholen zijn vooral speciaal 

omdat er veel aandacht w ordt 

besteed aan de voorwaarden, die 

nodig zijn om te komen tot leren 

en w erken. We bieden 

programma’s aan voor leren en 

voor gedrag, met als doel de  

onderw ijsmogelijkheden te 

realiseren, die passend zijn bij de 

eigen hulpvraag van de leerling. 

Als school w erken we dan ook 

nauw  samen met de ouders, de 

hulpverleners en andere 

betrokkenen.  

Voor meer informatie over onze 

scholen verwijzen wij u naar onze 

w ebsite: 

www.shlonderwijs.nl 

Voor meer informatie over deze 

vacature neem contact op met 

dhr. R. de Bruijn (locatiedirecteur) 

088 040 7200 

 

acquisitie n.a.v. deze vacature 

w ordt niet op prijs gesteld.  

Vanwege het vertrek van onze huidige medewerker zijn wij op zoek 
naar kandidaten voor de functie van : 
 

 Conciërge (M/V) 
0.4-1.0 fte 

Als conciërge ben je het eerste gezicht van de school. De taken van 
de conciërge zijn ondersteunend aan alle processen die nodig zijn om 

de school goed draaiende te houden.  
 
Wij vragen: 
 

 Een conciërge met een open en toegankelijke houding; die 
bezoekers  ontvangt, (telefonisch) te woord staat en indien 
nodig doorverwijst.  

 Een conciërge die de toegang tot het gebouw en terrein opent 
en sluit en verwarming en licht controleert en instelt.  

 Een conciërge met kennis van huishoudelijke taken; die de 
koffie- en theevoorziening verzorgt, lessen ondersteunt door het 
doen van inkopen en toezicht houdt op de schoonmaak 
werkzaamheden.  

 Een conciërge met kennis van klein technisch onderhoud; die 
gebreken en storingen onderzoekt en zo nodig zelf verhelpt.  

 Een conciërge met kennis van lichte administratieve 
werkzaamheden; die de verzuimregistratie van leerlingen 
bijhoudt en de kleine kas beheert.  

 Een conciërge met kennis van en affiniteit met de doelgroep; die 
ook toezicht houdt op de leerlingen 

 Een conciërge die in het bezit is van een BHV-certificaat is een 
pré. 
 

Wij bieden: 
 

 een uitdagende groep leerlingen die voornamelijk onder het 
profiel Arbeidsmarkt vallen.  

 een stimulerende organisatie en een collegiaal team 

 een aanstelling in schaal 4, maximaal schaal 5 (cao PO) 
 0.4-1.0 fte 

 

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor één jaar vanaf 1 
november 2019 (of eerder), met uitzicht op een aanstelling voor 
onbepaalde tijd.   
 
Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk maandag 23 september 2019.  
Uitsluitend digitale sollicitaties worden in behandeling genomen. 
 
Brief met motivatie en CV kunt u vóór 24 september 2019  mailen 
naar: lasenberg@shlonderwijs.nl 

 

http://www.shlonderwijs.nl/
lasenberg@shlonderwijs.nl

