
 

 

 
Waar bijzonder gewoon is! 

’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 (Ermelo), het Rietschans 

College (Harderwijk). het Beekdal 

VSO (Amersfoort) en VSO De 

Lasenberg (Soest). 

De scholen bieden passend 

onderwijs dat aansluit bij de vraag en 

behoefte van de individuele leerling. 

Dit zijn jongeren met een bijzondere- 

en/of ingewikkelde zorgvraag.   

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. 

Het Rietschans College is een kleine 

school met ongeveer 130 leerlingen 

en heeft een onder- en bovenbouw 

op VMBO en HAVO-niveau. We 

hebben een op het gebied van 

examinering een actieve 

samenwerking met het reguliere VO 

in de directe omgeving.  

Er zijn goede contacten met het SWV 

Noord-West Veluwe en de 

verschillende hulpverlenings-

instanties zoals de georganiseerde 

jeugdzorg en GGZ- voorzieningen. 

Voor meer informatie over onze scholen 

verwijzen wij u naar onze website: 

www.shlonderwijs.nl 

 

Het Rietschans College in Harderwijk zoekt per direct een  

Orthopedagoog (0.6 FTE) 

 

Wij zoeken: 

Een ervaren orthopedagoog met affiniteit met leerlingen uit het speciaal onderwijs, die 

graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen en aan de 

ontwikkeling van ons team.  

Je werkt als orthopedagoog op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Je integreert 

interdisciplinaire informatie en wetenschappelijke kennis met de onderwijspraktijk. Je 

werkt samen met leerlingen, ouders, mentoren en externe ketenpartners. De 

werkzaamheden van de orthopedagoog/(school)psycholoog zijn vanwege de VSO-context 

per definitie complex en vragen daarom een proactieve, initiatief nemende, verbindende 

en tevens coachende rol.  

Je brengt mee:  

Snel en adequaat kunnen schakelen tussen alle niveaus is een vereiste. Je kunt systemisch 

denken en werken. Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen. Je bent in bezit van 

een afgeronde universitaire masteropleiding Orthopedagogiek of psychologie, bij voorkeur 

NVO/NIP geregistreerd.  

Wij bieden: 

Een organisatie waarin veel ruimte is voor de eigen ontwikkeling door middel van eigen 

inbreng en scholing.  Een klein en gezellig team van enthousiaste medewerkers op wie je 

terug kunt vallen als dit nodig mocht zijn.  Salaris is volgens inschaling CAO-onderwijs en 

goede secundaire arbeidsvoorwaarden.   

Solliciteren: 

Een motivatiebrief en curriculum vitae ontvangen we graag z.s.m. per email aan 

locatiedirecteur dhr. Eugene Braams ebraams@shlonderwijs.nl.     

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de heer Braams, telefoon 

088-0407171. 
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