
 

Vacature Basispsycholoog of Orthopedagoog (8-16 uur per week)  

Praktijk MiND  

Praktijk MiND is een kleinschalige praktijk waar kinderen, jongeren en ouders terecht kunnen voor 

specialistische begeleiding en behandeling. Als er sprake is van een lichte verstandelijke beperking 

wordt er ook behandeling geboden aan (jong) volwassenen.  

We vinden het belangrijk dat er op een laagdrempelige en warme manier zorg geboden wordt. We 

streven naar een zo snel mogelijk eerste contact en zo min mogelijk administratieve procedures. De 

behandeling kenmerkt zich doordat we effectief bewezen methoden combineren met creativiteit en 

vaktherapie. We vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en hun ouders een “klik” voelen met de 

behandelaar zodat we samen een plan maken waar iedereen zich in kan vinden.  

Het team bestaat op dit moment uit een Psycholoog K&J, Orthopedagoog-Generalist, ambulant 

begeleider, psychiatrisch verpleegkundige en verschillende vak therapeuten.  

Wij zoeken 

Wij zijn op zoek naar een basispsycholoog (kind en jeugd) of een orthopedagoog die zich voor één of twee 

dagen aan onze praktijk in Eindhoven wil verbinden. Je gaat je bezig houden met diagnostiek en 

behandeling bij kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Je geeft 

dit samen vorm met de regiebehandelaar en eventueel andere collega’s.  

Wie ben jij?  

Jij bent een afgestudeerde basispsycholoog of pedagoog of bent in de afrondende fase van je studie. 

Je hebt een SKJ-registratie of de mogelijkheid deze aan te vragen. 

Als je een basisopleiding of ervaring hebt in CGT of EMDR is dit een pré. Het is echter geen vereiste. 

Het is wél een vereiste dat je enthousiast wordt van afwisseling en dat je makkelijk kunt schakelen 

tussen verschillende taken en locaties. We werken ook in de thuissituatie en op scholen.  

Het hebben van een diagnostiek aantekening en ervaring met diagnostische instrumenten (o.a. WISC-

5-NL, SEO, COTAPP) is een vereiste zodat je zelfstandig diagnostisch onderzoek vorm kunt geven.  

Wat bieden wij? 

Het is mogelijk om op ZZP basis aan te sluiten bij de praktijk. Wil je liever in loondienst kan dat ook en 

zijn de arbeidsvoorwaarden conform de cao-jeugdzorg.  Je komt te werken in een enthousiast team 

waarin het makkelijk contact leggen en afstemmen is. We stimuleren én faciliteren het volgen van 

opleidingen (bijvoorbeeld in CGT en EMDR) en bieden ruime mogelijkheden voor werkbegeleiding en 

supervisie.   

Heb je interesse en wil je komen kennismaken, dan mag je contact op nemen met Sandra Donders via 

sandra@ppmind.nl  
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