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Ben je een ervaren leerkrachtondersteuner en zoek jij een functie waarin je ook 

je pedagogische vaardigheden kwijt kunt, dan hebben wij voor jou een 

uitdagende baan in een professioneel en lerend (multidisciplinair) team, waarbij 

collegiale samenwerking en zelfreflectie de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

 
 

Leerkrachtondersteuner SO/VSO  
 

(ESB LUMC-Curium) 0,5/0,6 FTE 

 

 

 De werkzaamheden 

 

- Het voorbereiden en geven van praktijklessen (bijvoorbeeld catering of 

techniek) aan kleine (sub)groepen van leerlingen met 

gedragsstoornissen en kinder-/jeugdpsychiatrische problematiek.  

- Het ondersteunen van de leerkracht bij het verrichten van eenvoudige 

routinematige onderwijsinhoudelijke taken, waaronder het begeleiden 

van individuele leerlingen met gedragsstoornissen en kinder-

/jeugdpsychiatrische problematiek of kleine (sub)groepen van leerlingen 

die van de leerkracht instructie hebben ontvangen. 

- Het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van de dagelijkse 

onderwijsactiviteiten en les- en opvoedingsdoelen.  

- Het leveren van een praktische bijdrage aan de organisatie, zoals het 

leveren van een bijdrage aan de administratie van leerlingprestaties en 

andere leerlinggegevens.  

- Het opvangen op verzoek van leerlingen volgens protocol, ze tot rust 

laten komen en terug begeleiden naar de les. 

 

Je komt te werken in een klein en enthousiast team, waarin inhoudelijke 

ontwikkeling en persoonlijke groei belangrijk zijn.  

 

De locatie 

 

ESB Curium-LUMC is een lesplaats voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 

6-18 jaar met psychiatrische problematiek (cluster 4), die opgenomen zijn bij 

het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum LUMC-Curium en maakt deel uit 

van de Leo Kanner Onderwijsgroep, Speciaal Onderwijs. De locatie is gevestigd 

aan de Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest. 
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De functie-eisen 

 

- MBO-plus (+) werk- en denkniveau, met bijvoorbeeld de opleiding MBO 

niveau 4 Onderwijsassistent of SPW met aanvullende opleidingen op 

onderwijskundig en pedagogisch gebied. 

- Professional met hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig 

hebben.  

- Kennis van of ervaring met onze doelgroep is een pre. 

- Affiniteit met praktijkvakken (catering en/of techniek) is een pre. 

 

Salariëring volgens CAO Primair Onderwijs.  

Het betreft een aanstelling voor een jaar.  

 

 

Ben je geïnteresseerd? 

 

Neem voor meer informatie contact op met Paul van der Vijver, 

locatiedirecteur, p.vandervijver@leokanner.nl. 

Denk je de persoon te zijn die wij zoeken, stuur dan je sollicitatiebrief met 

curriculum vitae uiterlijk 28 januari 2022 naar vacature@leokanner.nl. 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke 

geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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