
Binnen Praktijk Barend Spijkers behandel je samen met andere collega’s kinderen met 
ernstige dyslexie. 

Wij zijn opzoek naar een orthopedagoog, psycholoog, logopediste die zich als behandelaar 
in wil zetten voor kinderen met ernstige dyslexie. Als dyslexiebehandelaar heb je interesse in 
leerstoornissen en blijf je je verdiepen in deze problematiek. Het motiveren van kinderen en hen 
succeservaringen op laten doen is een belangrijk onderdeel van de behandeling.  Je werkt graag 
samen met  leerlingen, hun ouders en de school. De behandelingen voer je individueel en 
zelfstandig uit. Je wil het beste uit kinderen halen en helpt hen op weg naar een hoger niveau 
van lezen, spellen en het leren omgaan met hun leerstoornis. Binnen ons team is er veel ruimte 
voor creativiteit en initiatieven. Samen met je collega’s willen we ons steeds verder ontwikkelen 
om als professioneel team ons systeemgericht behandelprotocol zo goed mogelijk af te 
stemmen op ieder individueel kind en de zorg te bieden die elk kind verdient. Als 
dyslexiebehandelaar bij Praktijk Barend Spijkers geniet je van het werken binnen een 
kleinschalig team waarin ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een betrokken nauwe 
samenwerking met allerlei disciplines is voor ons essentieel om die zorg te bieden waar 
kinderen met ernstige dyslexie recht op hebben. 

Wat jij gaat doen 

• Individueel behandelen van ernstige dyslexieproblematiek onder supervisie van de GZ- 
psycholoog/Orthopedagoog-generalist. 

• Schrijven en toelichten van behandelplannen, evaluatieverslagen, advisering etc.  
• Voeren van adviesgesprekken met ouders, scholen en andere externe betrokkenen. 
• Onderhouden van contacten met scholen, ouders, regiebehandelaar en andere 

behandelaren. 
• Werkzaamheden binnen het multidisciplinair team Praktijk Barend Spijkers. 

Jouw werkomgeving 

Onze locatie in Hilvarenbeek is je uitvalsbasis, maar je bent vooral op basisscholen aan het werk. 
Ook heb je de mogelijkheid om bepaalde taken vanuit huis op te pakken. Op de scholen werk je 
in prettig ingerichte ruimtes en heb je de beschikking over benodigde materialen. Je bent actief 
onderdeel van en participeert in een zelfsturend multidisciplinair team. Je hebt contact en 
overleg met jouw teamleden, andere collega’s binnen jouw regio en vakgenoten binnen de 
landelijke organisatie. Binnen Praktijk Barend Spijkers heerst een ongedwongen, 
ondernemende en collegiale sfeer. We bundelen onze krachten, delen kennis en ervaring en 
halen het beste uit onszelf en elkaar. 

Wat jij krijgt 

• Een jaarcontract dat wij aansluitend bij goed functioneren, omzetten naar onbepaalde 
tijd 

• Een goed, marktconform salaris volgens c.a.o. normen 
• 8% vakantiegeld 
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling (50% door werkgever betaald) 
• Flexibele uren en vakantieplanning, binnen en buiten schoolvakanties 
• Bespreekbaar budget voor persoonlijke ontwikkeling op basis van directe uren 
• Groeimogelijkheden naar verbreding vakgebied  
• Een laptop 
• Gewenst aantal uren per week: 32-36 uren 



Welke functie eisen voldoe je aan? 

• Je hebt een afgeronde master orthopedagoog of psycholoog (WO) of 
logopediste/dyslexiebehandelaar. Daarnaast ben je SKJ geregistreerd. Voorkeur heeft 
het bezit van een registratie bij het NKD of kwalificatie dyslexiebehandelaar. 

• Je hebt werkervaring binnen een onderwijssetting of jeugdzorginstelling op het gebied 
van dyslexiebehandeling en aantoonbare ervaring met behandelen volgens protocol. 

• Je heb een enthousiaste, flexibele en coöperatieve instelling. Je werkt doelgericht, 
methodisch en procesmatig aan de doelen van de cliënt. Je werkt prima zelfstandig, 
maar ook goed in teamverband. 

• Je hebt een rijbewijs en bent in het bezig van een auto.  

Solliciteer 

Wil jij bij Praktijk Barend Spijkers het verschil maken voor kinderen met leerproblemen? Dan 
leren we je graag kennen. Solliciteer door je motivatie en c.v. te sturen naar Praktijk Barend 
Spijkers en mail dit naar Barend Spijkers of Frédérique Spijkers. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar onze site www.praktijk-barendspijkers.nl. Heb je inhoudelijke vragen over de 
functie? Neem telefonisch contact op met ons via 013-5130514. 


