
 
 

 
 
 
 

 

17-01-2020   Vacature orthopedagoog/psycholoog 
Omvang: 36 uur/week (minder uren is bespreekbaar) 

 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als dyslexiebehandelaar en diagnost? Zoek je leuke 
en enthousiaste collega’s? Ben jij een basis-orthopedagoog of een basis-psycholoog? En heb 
je een passie voor leerproblemen en het werken met kinderen? Wij zijn op zoek naar 
orthopedagogen of psychologen die voldoen aan deze beschrijving. Dus nodigen wij jou uit om 
te solliciteren bij Athena.  
 
Orthopedagogenpraktijk Athena in Heerhugowaard is een bureau met jarenlange ervaring op 
het gebied van leerproblemen en is gespecialiseerd in dyslexiezorg.  
 
De functie: 
De taken van de orthopedagoog of psycholoog bestaan uit het afnemen van 
dyslexieonderzoeken en het behandelen van kinderen met dyslexie. Je stelt 
behandelplannen op, voert deze uit, evalueert en stelt de plannen bij, stemt met scholen af 
en ondersteunt de ouders door hen actief te betrekken bij de behandeling. In de behandeling 
is veel aandacht voor psycho-educatie en worden verschillende therapeutische elementen 
ingezet om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.  
 
Wij bieden: 
Een prettige werksfeer in een enthousiast team, je eigen vaste werkplek, veel uitdagende 
materialen voor de behandeling, begeleiding op maat. Daarnaast een marktconform salaris, 
reiskosten, pensioenregeling en deskundigheidsbevordering (intervisie, supervisie en 
opleiding).  
 
Jouw profiel: 

- Afgeronde WO-opleiding psychologie/orthopedagogiek met Basisaantekening 

Psychodiagnostiek. 
- Geregistreerd (of bereid zijn tot registreren) bij de NVO of NIP en de SKJ. 
- Kennis van en affiniteit met leerstoornissen/dyslexie. 
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
- Woonachtig binnen 30 minuten afstand vanaf de praktijk.  

 
Belangstelling?  
Als je deze functie ziet als een uitdaging, stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief + cv) per  
e-mail naar simone.verhoeven@athenaweb.nl, t.a.v. Simone Verhoeven. Er kan gereageerd 
worden tot wij de functies vervuld hebben. Daarna zal de vacature van de website, Facebook 
en LinkedIn verwijderd worden.  
 
Wil je meer weten over Athena? Bekijk dan www.athenaweb.nl. 
 
Orthopedagogenpraktijk Athena 
W.M. Dudokweg 10 a-b  
1703 DB Heerhugowaard 
072-5711237 
www.athenaweb.nl 
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