
Voor onze school ‘DrieKansen’ in Ermelo, is Stichting EduCare op zoek naar een enthousiaste 

LEERKRACHT VSO (1)
Sector: Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ZML
Functiecategorie: OP
Functie: groepsleerkracht
Schaalniveau: LC, primair onderwijs
FTE: 5 dagen: WTF 1

Zoek jij een uitdaging waarbij je helemaal tot bloei kunt komen? Heb jij visie op, en affiniteit met, leer- en 
gedragsproblematiek? Is jouw lesbevoegdheid bij voorkeur aangevuld met een Master Sen en/of vergelijkbare 
relevante studie(s) en heb je ervaring in het Speciaal of Voortgezet Speciaal Onderwijs? Dan maken wij heel graag 
kennis met jou!  

DrieKansen is onderdeel van De Lelie. Het is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs met drie 

locaties waar onderwijs en zorg verweven zijn met elkaar. Iedere leerling komt binnen zijn of haar mogelijkheden 

tot bloei. Daar zijn we trots op! Onze expertise en kracht ligt op het gebied van leerlingen tussen de 4 en 18 jaar 

die Zeer Moeilijk Lerend (ZML) zijn in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Binnen DrieKansen wordt in kleine groepen onderwijs op maat aangeboden. Wat leerlingen kunnen en 
aankunnen wisselt sterk. Als leerkracht wordt er een beroep gedaan op je flexibiliteit en creativiteit om accuraat 
om te gaan met deze wisselende omstandigheden. 
We zijn op zoek naar een teamspeler die beschikt over een goed relativeringsvermogen en die een stap naar 
voren zet in conflictsituaties. Iemand die breed en flexibel inzetbaar is voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar, met 
(ernstige) leer- en gedragsproblemen. Gezien de complexiteit van onze doelgroep zijn een afgeronde pabo-
opleiding en ervaring en affiniteit met deze doelgroep, een vereiste.

Wij zoeken iemand die instemt met de doelstelling en Christelijke grondslag van de Stichting. Binnen onze 
Stichting is er veel ruimte voor professionalisering maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en groei.   

Wat bieden wij?

 een dynamisch, betrokken en professioneel team;

 ruimte voor eigen ontwikkeling;

 goede begeleiding;

 een functie met uitdagingen.

Spreekt deze uitdaging je aan en wil jij graag deel uitmaken van een professioneel team? Mail dan je cv met 
motivatie zo spoedig mogelijk naar Charlotte Bakker via mailadres: c.bakker@delelie.net.
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Wouter Groeneveld, locatieleider DrieKansen
(0341-551358).

Bezoek onze website www.delelie.net
Voor meer informatie over De Lelie 
en DrieKansen Ermelo. 

De werklocatie voor deze functie is: DrieKansen, Witteland 3a in Ermelo.
Ingangsdatum functie: zo spoedig mogelijk 

http://www.delelie.net/

