
 

 
Heb jij zin in een baan waarin je elke dag met veel energie en leuke collega's aan de slag gaat?  
Ben jij die praktijkdocent die energie krijgt van leerlingen met een bijzondere hulpvraag?  
 
 

VSO De Lasenberg in Soest zoekt een 

Docent Zorg en Welzijn (wtf 0.800) 
 

Wij bieden op VSO De Lasenberg onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar 

met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Ons aanbod 

bestaat uit theorievakken en praktijkgericht leren.  De leerlingen stromen uit 

naar een werkplek of entree-opleiding. ‘Leren door te doen’ is ons motto.  

Voor het nieuw in te richten vak Uiterlijke verzorging en dienstverlening 

zoeken wij een praktijkdocent per 01-08-2022. Je bent (mede-) 

verantwoordelijk voor de samenstelling en organisatie van dit nieuwe 

praktijkvak. Je ondersteunt leerlingen in hun leerproces en bij het bereiken 

van hun leerdoelen op deze vakgebieden zodat zij in hun privéleven en in een 

toekomstige baan hier profijt van hebben.  

Werken op De Lasenberg biedt veel voordelen: 
 
• Een uitdagende en betekenisvolle functie 

• Boeiende leerlingen   

• Professionele en betrokken collega’s 

• Ruimte voor jouw eigen ontwikkeling 

• Een gedegen begeleidings- en scholingsprogramma 

• Een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste dienstbetrekking 

• Een salaris in schaal OOP 7/8 of LC (CAO-PO) afhankelijk van vooropleiding. 

• 11 weken vakantie die vallen in de schoolvakanties van Regio Midden. 
 

Ben jij onze nieuwe collega die:  

• Creatief is en denkt in mogelijkheden 

• Helder en relatiegericht communiceert 

• Een ondernemende en positieve houding heeft 

• Zelfreflectie en relativeringsvermogen heeft 

• Oplossingsgericht denkt en handelt 

• Stevig in zijn/haar schoenen staat 

• Bevoegd of bekwaam is * 

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek neem contact op met de heer Rob de Bruijn per mail: 
lasenberg@shlonderwijs.nl of telefonisch: 088-040 72 00.   
 

 
Ben je nu al enthousiast? Stuur je brief 
en CV voor 19 juni naar: 
lasenberg@shlonderwijs.nl 
 
Kennismakingsgesprekken zijn gepland 
op donderdag 23 juni as. 
 

 

* We zoeken enthousiaste mensen die bevoegd of bekwaam 
zijn door ervaring.   
Heb je nog geen Pabo diploma of 2e graads-bevoegdheid dan 
bespreken we graag welke mogelijkheden wij bieden aan zij-
instromers.  Kom je uit de zorgsector of dienstverlening of heb 
je ervaringen binnen (speciaal) onderwijs, reageer dan vooral! 
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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.  www.shlonderwijs.nl  

 

http://www.shlonderwijs.nl/

