
   
 
 
 

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

 
VSO De Lasenberg in Soest zoekt een 

Psycholoog/Orthopedagoog (Wtf 0,6 – 1,0) 
 

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 binnen het uitstroomprofiel 

Arbeidsmarkt. De leerlingen stromen uit naar een werkplek of entree-

opleiding. ‘Leren door te doen’ is ons motto.  

Per 01-03-2023 zoeken wij een psycholoog/orthopedagoog die de teamleden 

van De Lasenberg ondersteunt bij het vergroten van hun deskundigheid en 

uitbreiding van hun handelingsrepertoire.  Je hebt daarnaast een regiefunctie 

over de trajecten van de (zorg)leerlingen, neemt hierbij initiatief en 

ondersteunt de leerlingen in hun ontwikkeling, in de klassen en daarbuiten.  Je 

participeert in de Commissie van Begeleiding en Toelating (zorgteam) en werkt 

samen met mentorleerkrachten, ouders en externe partners.  Je werkt 

proactief aan (proces-) verbeteringen op je eigen vakgebied en de 

onderwijskwaliteit in het algemeen. Hierover adviseer je de schoolleiding en 

draag je bij aan beleidsontwikkeling.  

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 tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste dienstbetrekking 

• Een salaris in schaal OOP11 (CAO-PO) afhankelijk van vooropleiding 

• Vakantie tijdens de schoolvakanties van Regio Midden 
 

Ben jij onze nieuwe collega die:  

• Helder en relatiegericht communiceert 

• Systemisch denkt en tevens creatief kan aansluiten bij de leerling 

• Zelfreflectie en relativeringsvermogen (humor) heeft 

• Oplossingsgericht denkt en handelt 

• Stevig in zijn/haar schoenen staat 

• Beschikt over een WO opleiding Orthopedagogiek of Psychologie 

• Kennis heeft van diagnostiek en het begeleiden van onze doelgroep 
 

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met de heer 
Rob de Bruijn per mail: lasenberg@shlonderwijs.nl of telefonisch:  
088 040 72 00.  
 
Solliciteren: Stuur je brief en CV voor 13 februari naar:  
lasenberg@shlonderwijs.nl 
 
Kennismakingsgesprekken zijn gepland op woensdag 22 februari 2023. 

 

 

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 in Ermelo, 

het Rietschans College in 

Harderwijk, 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  
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