
 

Vacature (startende) (ortho)pedagoog of psycholoog (accent kind & jeugd)  

 

E. Bos Orthopedagogiek is per 22 augustus 2022 (na de zomervakantie van regio midden) op 

zoek naar een (startende) orthopedagoog of psycholoog met accent kind&jeugd voor 15 uur 

per week op zaterdag en een nader te bepalen dag. Het accent van de werkzaamheden ligt op 

diagnostiek en behandeling binnen de jeugd GGZ.     

 

Over de praktijk 

E. Bos Orthopedagogiek is een kleinschalige en groeiende praktijk voor orthopedagogiek en 

psychologische hulpverlening binnen de jeugd-GGZ; voor kinderen en jongeren. E. Bos 

Orthopedagogiek is een dynamische werkplek met een enthousiast team, waarbij het belang 

van de cliënt en korte communicatielijnen voorop staan. Door middel van diagnostiek en/ of 

behandeling worden hulpvragen in kaart gebracht, begeleid en onderzocht. Dit betreft 

leerproblematiek, gedragsproblematiek en/ of problematiek op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, opvoedvraagstukken en capaciteitenbepaling.  

 

Functie-eisen 

 Je bent in het bezit van een diploma orthopedagogiek (op WO-masterniveau) of  

psychologie met accent kind & jeugd (op WO-masterniveau).  

 Je bent in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) en hebt 

(startende) ervaring met psychodiagnostiek. 

 Je hebt (startende) ervaring met behandeling en/ of begeleiding binnen de jeugd-

GGZ.  

 Je bent lid van de desbetreffende brancheorganisatie, zoals NVO, NIP of SKJ of bereid 

dit te worden.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt eigen vervoer. 

 Je beschikt over een VOG of bent bereid deze aan te vragen.  

 Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

en gesprekstechnieken. 

 Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen en bent bereid te blijven leren. 

 Je hebt een enthousiaste, betrokken en onderzoekende houding. 

 

 

 

 

 

 



 

Wat biedt de praktijk 

De geboden positie start met een proeftijd van 3 maanden. Hierna zal een evaluatie 

plaatsvinden. Na een positieve beoordeling kan het contract verlengd worden. We waarderen 

een lerende houding en zelfstandigheid. Arbeidsvoorwaarden volgens het geldende CAO 

Jeugdzorg.  

 

Reageren? 

Dit kan door uiterlijk 1 augustus 2022 een mail te sturen naar info@ebos-orthopedagogiek.nl 

met je C.V. met foto en een motivatiebrief. 
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