
 

 

 
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, het Rietschans 

College beiden in Ermelo, het 

Beekdal VSO in Amersfoort en De 

Lasenberg in 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 onderwijs op VSO De Lasenberg 

aan leerlingen van 12 tot 18 jaar 

bestaat uit theorievakken en 

praktijkgericht leren. De leerlingen 

stromen uit naar vervolgonderwijs,  

een werkplek of dagbesteding. Wij 

zien hen als ‘anders-lerenden met 

kansen’. 

 

 

Voor meer informatie over onze 

scholen verwijzen wij naar onze 

website: 

http://www.shlonderwijs.nl/#26 

Voor meer informatie over deze 

vacature neem contact op met de 

heer Rob de Bruijn per mail: 

lasenberg@shlonderwijs.nl of 

telefonisch: 088- 040 72 00  

 
’s Heeren Loo Onderwijs -   

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 
zoekt per 01 september voor VSO De Lasenberg in Soest een 

 

Gedragswetenschapper 

voor 0,6 – 1,0 fte 
 

Als gedragswetenschapper ondersteun je de leerlingen in hun 
ontwikkeling, in de klassen en erbuiten. Je biedt pedagogische 
begeleiding en ondersteuning aan teamleden bij het vergroten 
van hun deskundigheid en uitbreiding van hun handelings-
repertoire. Je adviseert de schoolleiding en draagt bij aan het 
ontwikkelen van beleid.  Je participeert in Commissie van 
Begeleiding en werkt samen met ouders en externe partners. 

 

Dat vraagt van jou: 

• Een afgeronde opleiding Orthopedagogiek of Psychologie 

• Kennis van HGW, CGT en andere relevante 
verdiepingscursussen. 

• Kennis en ervaring met diagnostiek en begeleiding van 
onze doelgroep 

• De regievoering over zorgleerlingen 

• Een systematische, maar ook creatieve aanpak die 
aansluit op wat de leerling nodig heeft 

• Een ondernemende houding, stabiliteit en 
relativeringsvermogen (humor) 

• Communicatieve vaardigheden en reflectievermogen 

• Proactief meewerken aan verbeteringen op je eigen 
vakgebied en de onderwijskwaliteit in het algemeen 

 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en betekenisvolle functie 

• Boeiende leerlingen   

• Professionele en betrokken collega’s 

• Een ontwikkelingsgericht team   

• Ruimte voor jouw eigen ontwikkeling 

• Een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste 
dienstbetrekking 

• Een salaris in schaal OOP 11/ (CAO-PO) afhankelijk van 
vooropleiding en ervaring. 

• Vakantie tijdens schoolvakanties Regio Midden Nederland 
 

Solliciteren is mogelijk door een uitgebreide motivatiebrief met 
CV te mailen voor 19 juni naar: lasenberg@shlonderwijs.nl 
Kennismakingsgesprekken zijn gepland op vrijdag 24 juni a.s. 
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