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’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, Beekdal 

VSO in Amersfoort 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:  
 

Leraarondersteuner / Arbeidstrainer (M/V) 
1,0 fte. 

 
Als leraarondersteuner/arbeidstrainer ga je op de afdeling Industrie/ 

Oriëntatie de leerlingen begeleiden en trainen tijdens arbeid- en 

scholingstrajecten gericht op integratie, zodat zij kunnen participeren in 

de maatschappij met een (gedeeltelijk) betaalde baan. 

Je richt je op het realiseren van (praktische, inhoudelijke en 

beleidsmatige) voorwaarden voor het kunnen beantwoorden van de 

wensen en mogelijkheden van de leerlingen op het gebied van begeleid 

werken. Daarnaast bied je ondersteuning aan de leerlingen in de vorm 

van inwerken, trainen, sollicitatie- en vaardigheidstrainingen en 

instructies.  

Wat vragen wij? 

Je hebt: 

 een afgeronde MBO opleiding op minimaal niveau 4, 

bijvoorbeeld SPW; 

 ervaring met leerlingen met LVB-problematiek en/of gedrags- 

en leerproblemen. 

Je kunt:  

 multidisciplinair werken en methodisch en didactisch handelen; 

 aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling om een 

ontwikkelingsstap te zetten naar een regulier bedrijf in 

samenwerking met een job-coach; 

 makkelijk schakelen van de éne naar de andere situatie; 

 jezelf omschrijven als een doortastende en evenwichtige 

persoonlijkheid; 

 inzicht in werkprocessen; 

 reflecteren en feedback geven en ontvangen. 

Wat bieden wij? 

 het salaris is conform CAO Primair Onderwijs in functieschaal 7 
en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding; 

 een uitdagende groep leerlingen; 

 een stimulerende organisatie en een collegiaal team; 

 goede mogelijkheden voor studie en ontwikkeling. 
 

http://www.shlonderwijs.nl/
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Het betreft een tijdelijk dienstverband vanaf 1 september 2020,  
met uitzicht op een vaste aanstelling.  
 
Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 10 augustus 2020. Uitsluitend 
digitale sollicitaties worden in behandeling genomen. De 
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 35. 
 
Uw brief met motivatie en CV kunt u mailen naar:  
bbossink@shlonderwijs.nl. 
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