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Zoek jij een functie waarin je ook je pedagogische-  en didactische  

vaardigheden kwijt kunt? Wil je werken binnen een professioneel en lerend 

(multidisciplinair) team, waarbij collegiale samenwerking en zelfreflectie 

belangrijke uitgangspunten zijn? 
 
 

Dan is/zijn deze functies wat voor jou! 
 

Onderwijskundig begeleider SO 

  
0,8 FTE, waarvan 2 dagen leerkracht SO en 2 dagen 

onderwijskundig begeleider SO, tijdelijke vacature i. v. m. 
zwangerschapsverlof, periode augustus 2020-januari 2021. 
 

Leerkracht SO 
 

Eventueel aansluitend leerkracht SO 0,6 FTE, tijdelijke vacature 
i.v.m. verlofperiode januari 2021-maart 2021.  
 

 

De functie: 

 

Onderwijskundig begeleider 

Als onderwijskundig begeleider ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen 

en monitoren van het onderwijskundig beleid; het invoeren van nieuwe 

methoden, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het coördineren van 

eventuele hulp bij de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, ondersteunen van 

het klassenmanagement en het coachen en/of begeleiden van (nieuwe) 

collega’s. Daarnaast ben je lid van de Commissie voor de Begeleiding, waarna 

jij het start OPP met handelingsdeel maakt.  

Het is van belang dat je goed kunt samenwerken met verschillende disciplines 

zoals leerkrachten, gedragsdeskundigen , collega OB VSO en daarnaast met 

educatief therapeuten van Curium-LUMC. Je beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent in staat je 

collega’s te stimuleren en enthousiasmeren. 

Naast vakinhoudelijke kennis is het een pre als je kennis hebt van verschillende 

kinderpsychiatrische problematiek. 

 

Leerkracht 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan maximum 14 

leerlingen, die tijdelijk zijn opgenomen in het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch 

Centrum Curium-LUMC. De leerlingen zijn in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en 

volgen elk een individueel lesprogramma op hun eigen niveau. Hun roosters en 

programma’s worden in afstemming met de behandeling opgesteld. Per 

dagdeel zijn er steeds max. 7 leerlingen tegelijkertijd in de klas. 
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De locatie 

ESB Curium-LUMC is een lesplaats voor kinderen en jongeren met 

psychiatrische problematiek (cluster 4), die opgenomen zijn bij het Kinder- en 

Jeugdpsychiatrisch Centrum Curium-LUMC en maakt deel uit van Leo Kanner 

Onderwijsgroep, Speciaal Onderwijs. De locatie is gevestigd aan de 

Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest. 

 

De functie-eisen 

• Professional met hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig 

          hebben. 

• Een PABO-diploma.  

• Kennis van of ervaring in Special Education Needs (SEN). 

• Flexibel kunnen samenwerken in een multidisciplinair team 

 

  

Salariëring volgens CAO Primair Onderwijs. 

(L12 Onderwijskundig begeleider, L11 Leerkracht).  ).   

 

 

 

Ben je geïnteresseerd?  

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum 

vitae naar vacature@leokanner.nl  

Neem voor meer informatie contact op met Berna Dubelaar, emailadres 

b.m.w.dubelaar@curium.nl  

Deze vacature wordt intern en extern geplaatst.    

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

 


