
 

 

 
’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 meer informatie over deze 

vacature neem contact op met 

dhr. R. de Bruijn (locatiedirecteur) 

088 040 7200 

 
Voor de Lasenberg in Soest zijn wij voor ziektevervanging per 
direct op zoek naar een  

Vakleerkracht PIE/ Metaal 
0.6/0.8 fte 

 
Wat verwachten wij van jou?: 

 Ervaring en aantoonbare affiniteit met het onderwijs en de 
zorg voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen 

 Je bent bevoegd voor het vak PIE/Metaal, bij voorkeur met 
de specialisatie speciaal onderwijs  

 je hebt recente ervaring met lesgeven aan VSO leerlingen 

 je weet leerlingen te enthousiasmeren 

 je staat stevig in je schoenen 

 je bent per direct of op korte termijn beschikbaar voor 0.6/ 

0.8 fte 

 Je kunt een veilige en voorspelbare omgeving neerzetten 
als voorwaarden om tot leren te komen. Structuur, heldere 
regels, aangepaste instructie en overzichtelijkheid staan 
centraal in deze aanpak. Je hebt een heldere en concrete 
communicatie 

 Je hebt een daadkrachtige, oplossingsgerichte 
zelfstandige werkhouding en uitstekende didactisch-
pedagogische vaardigheden 

 Je kunt met oog voor de mogelijkheden van de leerlingen 
resultaat gericht werken 

 Jij ziet de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen 
 
 
Wij bieden: 

 Boeiende leerlingen met betrokken ouders en verzorgers 

 Een team dat blijft bouwen aan expertise en kwaliteit van 
onderwijs aan deze doelgroep 

 Een uitdagende en betekenisvolle functie in een betrokken 
team 

 Een professionele werkomgeving 

 Ruimte voor ontwikkeling/ mogelijkheden voor coaching, 
intervisie en verdere ontwikkeling 

 Een tijdelijke aanstelling wegens ziektevervanging. 

 Een salaris dat is ingedeeld in schaal L11 (CAO PO), 
overige arbeidsvoorwaarden conform cao.  

 
 
Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk woensdag 18 november  a.s.  
Uitsluitend digitale sollicitaties worden in behandeling genomen. 
Brief met motivatie en CV kunt u vóór 18 november .s. mailen 
naar: lasenberg@shlonderwijs.nl  

 

http://www.shlonderwijs.nl/
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