
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

   

Wij zijn een school voor Voorgezet 
Speciaal Onderwijs ZML. Anders 
gezegd, wij helpen onze leerlingen 
graag (extra) met leren, ook al is 
leren soms moeilijk. Wij helpen 
met leren leren, leren om goed 
met elkaar om te gaan en leren om 
te werken.  

Onderwijs waar het kind centraal 
staat in zijn kunnen, denken en 
doen. Wij bereiden leerlingen voor 
op een passende uitstroomplek. 
Dit doen wij door hoge, maar 
realistische verwachtingen om te 
zetten in een passend 
onderwijsaanbod.  

Beekdal VSO is een school waar 
leerlingen hun eigen plekje hebben 
en waar oog is voor iedere leerling. 
Op Beekdal VSO zijn 2 
orthopedagogen en een 
psychodiagnostisch medewerker 
werkzaam. Zij ondersteunen het 
team bij het handelingsgericht 
werken en handelingsgerichte 
diagnostiek.   

Meer informatie over onze school 
op; www.shlonderwijs.nl/beekdal  

‘s Heeren Loo Onderwijs is 
onderdeel van de Stichting ’s 
Heeren Loo Zorggroep en bestaat 
uit de vier scholen voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO), te weten 
het Emaus College, het Rietschans 
College beiden in Ermelo, Beekdal 
in Amersfoort en de Lasenberg in 
Soest. 

 
Beekdal VSO “Waar bijzonder gewoon is” 

 
Zoekt m.i.v. 1 november 2021 of zo spoedig mogelijk een: 

Psychodiagnostisch medewerker (M/V) - 0,4 fte 
 
Dit ga je doen 
Als psychodiagnostisch medewerker voer je zelfstandig psychologisch 
onderzoek uit op het gebied van intelligentie, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en adaptief functioneren. Je verricht observaties ten 
aanzien van het gedrag en de werkhouding en verwerkt resultaten in 
een onderzoeksverslag. Deze resultaten bespreek je met de 
orthopedagoog/GZ-psycholoog en eventueel met leerkrachten, ouders 
en leerlingen.  
Daarnaast ondersteun je de orthopedagogen bij de aanvraag van de 
toelaatbaarheidsverklaringen en het opstellen van het 
ontwikkelingsperspectief.  
 
Dit is wat we jou bieden 
• boeiende leerlingen die elke dag weer een nieuwe uitdaging bieden; 
• een energiek, enthousiast en deskundig team; 
• een uitdagende en betekenisvolle functie; 
• een fonkelnieuwe en moderne werkomgeving; 
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling / mogelijkheden voor 
coaching, intervisie en verdere scholing; 
• salaris volgens inschaling CAO-onderwijs met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Dit heb je in huis 
•Een afgeronde HBO opleiding tot psychodiagnostisch werker of 
toegepaste psychologie met aantoonbare ervaring met psychologisch 
onderzoek bij kind en jeugd, bij voorkeur met een verstandelijke 
beperking; 
• Ervaring en/of affiniteit met het speciaal onderwijs voor leerlingen 
met een verstandelijke beperking; 
•Je hebt analytisch vermogen en beschikt over goede schriftelijke en 
communicatieve vaardigheden; 
•Je bent zorgvuldig, nauwkeurig en flexibel; 
•Je hebt organisatietalent en bent administratief sterk; 
•Je bent nieuwsgierig en maakt je procedures en werkwijzen snel eigen 
•Je kunt goed samenwerken en ook uitstekend zelfstandig functioneren 
•Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van 
psychodiagnostiek en draagt bij aan het up-to-date houden van de 
testotheek. 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Eva Lokhorst 
(psycholoog) te bereiken op nummer 06-83003052. 
Sollicitaties dienen uiterlijk 25 oktober binnen te zijn, deze kunt u mailen aan 
onze administratie: beekdal@shlonderwijs.nl, t.a.v. mevr. E. Lokhorst. De 
sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes. 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.shlonderwijs.nl/
http://www.shlonderwijs.nl/beekdal

