
 
Functie 
 
Behandelaar/diagnosticus (psycholoog met BAPD en SKJ registratie of bereid deze 
spoedig aan te vragen) | Aantal uur in overleg16-38 uur | dagen in overleg | locatie: 
Rotterdam. 
 
De weg vrij maken voor talent, dat is waar onze behandelaars zich iedere dag weer 
hard voor inzetten. Ben jij afgestudeerd in de richting van orthopedagogiek of 
psychologie en heb jij zin om binnen een gezellig team je bijdrage te leveren? Dan 
zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
 
Als dyslexiebehandelaar bij het RID behandel je wekelijks je cliënten, voornamelijk 
kinderen in de basisschoolleeftijd met dyslexie. Je stelt behandelplannen op, je 
oefent samen met het kind het lezen en spellen en informeert ouders en scholen 
over de voortgang. Je bent flexibel en reist naar verschillende behandellocaties 
binnen de regio om daar aan de slag te gaan met de cliënten. Omdat je natuurlijk 
nog niet alles kan weten van lees- en spellingproblemen en wij de kwaliteit van onze 
behandeling willen waarborgen start je je dienstverband met een interne opleiding 
van ongeveer 1 maand om alle kneepjes van het dyslexie vak te leren. 
 
Wat zoeken wij? 
 
Een enthousiaste en gedreven orthopedagoog of psycholoog (met BAPD en SKJ 
registratie) die het leuk vindt om kinderen te helpen met hun taalontwikkeling. Het is 
fijn als je een didactische achtergrond hebt, maar geen vereiste. Affiniteit vinden wij 
veel belangrijker! In verband met de bereikbaarheid van locaties is het een pre als je 
in het bezit bent van een auto. Je bent bij voorkeur per direct beschikbaar. 
 
Wat bieden wij jou? 
 
Een kans om aan de slag te gaan na je studie psychologie of orthopedagogiek; Een 
afwisselende functie binnen een gedreven en gezellig team; 
deskundigheidsbevordering. 
 
Interesse? Ben jij nog steeds enthousiast na het lezen van deze vacature? Stuur dan 
je CV met motivatie t.a.v. Anne van der Velden  naar werken@rid.nl.  
 
Soort dienstverband: Parttime 
Salaris: € 2.753 bruto op fulltime (38 uur) basis 
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