
 

  

 

 

 
 
 

Voor onze locatie in Veldhoven 
zoekt Zuiderbos z.s.m. een 

 
leraar VSO M/V 

 (wtf: 0,6 - 0,8 fte) 
met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd 

 
 

 
Op Zuiderbos Veldhoven werken wij samen in een klein, deskundig en enthousiast team aan 
de begeleiding van leerlingen met onderwijsbeperkingen in relatie met complexe 
psychiatrische problematiek. Voel jij je uitgedaagd om je didactische en pedagogische kwaliteiten in te zetten 
voor deze kinderen en jongeren? Wil je graag als groepsleerkracht en mentor  werken met onze jongeren? 
Reageer dan snel! 
 
Wat heb je nodig? 
o Een PABO diploma of leraar diploma in een relevant vak. 
o Flexibiliteit en creativiteit 
o Gedrevenheid 
o Geduld en relativeringsvermogen 
o Doorzettingsvermogen 
o Observatievermogen, een kritische blik 
o Tomeloze energie 
o Deskundig op gebied van pedagogisch & didactisch handelen 
o Breed inzetbaar 
o Affiniteit  met onze doelgroep 
 
Wat levert het op? 
o Een dynamisch, leuk team om je heen 
o Een levendige klas 
o Intensieve samenwerking met collega’s, ouders, medewerkers van Herlaarhof en met de leerlingen 
o Begeleiding en coaching in het uitvoeren van je taken 
o Voldoening van je inspanningen 
o Afwisselend werk 
o Persoonlijke ontwikkeling. 
 
Wat doe je naast lesgeven in diverse vakken? 
o Je bent de mentor van enkele vso leerlingen 
o Je draagt bij aan het opstellen van Onderwijs ontwikkeling perspectief (OPP) en brengt deze in proces 
o Je evalueert samen met je collega’s deze OPP’s en komt tot het omschrijven en uitvoeren van onderwijs 

ondersteuningsbehoefte op maat en stelt deze waar nodig beredeneerd  verantwoord bij 
o Je bespreekt de voortgang van de leerling met diverse betrokkenen, met de leerling zelf, de ouders en de 

behandelcoördinator van Herlaarhof. 
 
Zuiderbos valt onder de CAO primair onderwijs, de inschaling vindt plaats in schaal LB. 
Natuurlijk zijn er nog heel veel andere zaken waar we in een persoonlijk gesprek dieper op ingaan.  
Wil je meer informatie over de school? Kijk dan op onze website: www.zuiderbos.nl. 
 
Wil je reageren? Stuur je brief met CV naar info@zuiderbos.nl vóór maandag 7 mei 2018. 
Op maandag 14 mei 2018 zullen de eerste gespreksronden plaatsvinden. 
In  onderwerp regel aangeven: BAC leraar VSO – Veldhoven. 
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