
 

 
 

ComeniusGGZ zoekt een 

Basispsycholoog/Orthopedagoog  

voor haar vestiging in Bilthoven  
 
 

ComeniusGGZ (gevestigd te Bilthoven, Amersfoort, Nieuwegein, Hilversum en Woerden) is met 

ruim 25 therapeuten één van de grotere praktijken voor diagnostiek en behandeling van 

kinderen en jeugdigen in de regio Utrecht. We bestaan ruim 30 jaar. ComeniusGGZ is in Midden 

Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip.   

 

Kwaliteit en vakwerk zijn begrippen die bij ons hoog in het 

vaandel staan 
 

Onze visie 

 

Opgroeien vereist de ontwikkeling van allerlei vaardigheden, zoals sociaal-emotionele 

vaardigheden (communicatie, contactname en impulsbeheersing) en cognitieve vaardigheden 

(plannen en beslissingen nemen). Sommige kinderen ontwikkelen die vaardigheden niet 

vanzelfsprekend. Hun ontwikkeling stagneert door interne (aanleg) en/of externe factoren. 

ComeniusGGZ biedt binnen een veilige en kundige context zorg om de ontwikkeling van het 

kind weer op gang te brengen. Door de jarenlange ervaring met kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen is er expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en 

behandelen van leerproblemen (zoals dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsproblemen (zoals 

ADHD en autismespectrum stoornissen) alsmede op het terrein van sociaal-emotionele 

problemen (zoals faal- en sociale angst). Aan ouders en school worden adviezen en 

laagdrempelige begeleiding geboden bij opvoedings- en gedragsproblemen (jeugdhulp). 

Wanneer de problematiek complexer blijkt, worden onze zorgproducten behorende tot de 

generalistische basiszorg ingezet.  

 

ComeniusGGZ is onderdeel van de PsyMens ZorgGroep, waartoe ook PsyMens behoort. Wij 

werken in de praktijk nauw samen met de sectie Kind en Jeugd van PsyMens. Zie voor meer 

informatie over het behandelaanbod van PsyMens www.psymens.nl. 

 

Wil jij een nieuwe stap in jouw carrière zetten? Neem je de nodige 

ervaring mee en zit je vol energie om jezelf te ontwikkelen? Lees 

dan snel verder! 
 

 

De betreffende functie is een combinatie van de functie van basispsycholoog/orthopedagoog en 

dyslexiebehandelaar. 

 



ComeniusGGZ heeft het keurmerk van het kwaliteitsinstituut dyslexie. ComeniusGGZ doet 

onderzoek naar ernstig dyslexie (ED) en werkt hierin nauw samen met scholen in de regio. 

Na vaststellen van ED bij een kind bieden we behandeling op locatie (school) aan. 

 

Over de functie 

 

 Je doet zelfstandig intakes bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen.  

 Je doet zelfstandig (intelligentie-, sociaal-emotioneel-, didactisch- dyslexie- en/of 

neuropsychologisch) onderzoek inclusief de verslaglegging. 

 Je voert dyslexiebehandelingen en tussentijdse evaluaties volgens het Protocol Dyslexie 

Diagnostiek & Behandeling 3.0 uit. 

 Je voert evaluatie- en adviesgesprekken en maakt afspraken met ouders en school.  

 Je behandelt zelfstandig kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problemen en/of 

ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ook de begeleiding van de ouders dan wel het 

gezinssysteem behoort tot jouw taken.  

 Je voert de behandelingen en onderzoeken uit op de school van de leerling en op de 

vestiging. 

 Je werkt in de rol van (mede)behandelaar nauw samen met de professionals werkzaam 

binnen het team.   

 Je bent nauwkeurig in het registreren van activiteiten en de verslaglegging in het EPD. 

 Je onderhoudt het contact en/of werkt op een prettige wijze samen met huisartsen, 

praktijkondersteuners, medewerkers van het buurtteam en kinderartsen.  

 Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgaanbod.  

 Een actieve deelname aan de collegiale overlegmomenten. 

 

Het profiel 

 

 Voltooide opleiding WO (Ortho)pedagogiek of WO Psychologie. 

 Ervaring met en opgeleid in het uitvoeren van dyslexiebehandelingen is een pré. 

 Je bent SKJ gecertificeerd. 

 Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een brede K&J doelgroep. 

 Je hebt specifiek affiniteit met dyslexiebehandelingen. 

 Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken. 

 Je bent voor 24-32 uur per week beschikbaar.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 

Ons aanbod 

 

 Een leuke, uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is. 

 Prettige, stimulerende en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving. 

 Vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te delen.  

 Collegiale sfeer.  

 Goede arbeidsvoorwaarden. 

 Vakantie tijdens de meeste basisschoolvakanties. 

 Een arbeidsovereenkomst voor 24-32 uur vanaf september 2022. 

 

Geïnteresseerd?  

 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen 

wij je van harte uit om te reageren. Stuur je CV met motivatie naar: 

recruitment@comeniusggz.nl 
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Kijk voor meer informatie op: www.comeniusggz.nl. 
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