
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SBO Belle van Zuylen is een school 

voor speciaal basisonderwijs in de wijk 

Zuilen, en maakt deel uit van de 

P.C.O.U. Het bestuur van deze stichting 

en het schoolteam willen vanuit een 

christelijke levensvisie kwalitatief goed 

onderwijs geven aan kinderen die de 

school bezoeken. Wij willen een school 

zijn, waar kinderen en ouders met 

verschillende culturele en religieuze 

achtergronden zich thuis voelen.  

In augustus 2021 zijn we op SBO Belle 

van Zuylen gestart met een speciale 

groep voor leerlingen met 

hoofbegaafdheid in combinatie met 

leer- en/ of ontwikkelingsstoornis en / 

of trauma. De ontwikkeling van deze 

groep bevindt zich in een pilotfase, 

waarin nauw wordt samengewerkt 

met samenwerkingsverband Utrecht 

PO en specialistische jeugd-

hulpverlening (KOOS / SPOOR030). 

 

 

 
Wij zoeken per 1 februari 2023 (of eerder indien 
mogelijk) een enthousiaste en daadkrachtige  
  

Leerkracht voor onze  
HB+ groep WTF 0,6 
 
Voor onze HB+ groep met leerlingen in de leeftijd van groep 4 tot en met 8  
zijn wij op zoek naar een collega die  
 
Ø een hart heeft voor speciale leerlingen en bewust kiest voor werken 

met de genoemde doelgroep; 
Ø creatief is in het omgaan met uiteenlopende onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften;   
Ø pedagogisch sensitief is en het een uitdaging vindt om te zoeken naar 

de oorzaken van gedrag en mogelijkheden voor gedragsverandering; 
Ø flexibel is, humor heeft en kan relativeren; 
Ø een motiverende, enthousiaste uitstraling heeft en graag wil leren; 
Ø daadkrachtig is en oplossingsgericht kan handelen; 
Ø opleiding heeft gevolgd op het gebied van HB / gedrag / dubbel 

bijzonder (of bereid is deze te volgen); het een uitdaging vindt om met 
ons de werkwijze in deze groep verder te ontwikkelen;  

Ø kennis heeft over traumasensitief werken of bereid is zich hierin te 
verdiepen;  

Ø in staat is planmatig en handelingsgericht te werken; 
Ø ervoor open staat om intensief samen te werken in een 

multidiscipliplinair team; 
Ø communicatief vaardig is in de afstemming met leerlingen, ouders / 

verzorgers en professionals uit verschillende disciplines; 
Ø de identiteit van de school onderschrijft. 

 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die werkervaring heeft in een HB+ 
voorziening, het voltijd HB onderwijs en / of het (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs.                 
 Wij bieden een         

Ø een gemotiveerd team    
Ø salaris conform de CAO  
Ø een persoonlijk inwerkplan           

We nodigen mensen die enthousiast worden van bovenstaande 
beschrijving, maar wellicht (nog) niet op alle onderdelen in het profiel 
passen graag uit om hun interesse kenbaar te maken. 
           
Voor informatie over de school en/of over de  functie kun je bellen met 
Wieke de Jager (Procesbegeleider HB+), telefoon: 06-48931722.  We 
ontvangen graag je brief met CV op het volgende mailadres: 
w.de.jager@bvzsbo.nl.  
We stoppen met zoeken zodra we een geschikte kandidaat hebben 
gevonden. 
www.bellevanzuylensbo.nl    


