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Zandhoven, 4 juni 2014 

 

Therapiecentrum Zandhoven zoektTherapiecentrum Zandhoven zoektTherapiecentrum Zandhoven zoektTherapiecentrum Zandhoven zoekt::::    

    

Klinisch psycholoog Klinisch psycholoog Klinisch psycholoog Klinisch psycholoog     

PPPPsychodiagnostisychodiagnostisychodiagnostisychodiagnostisch onderzoek en begeleidingsch onderzoek en begeleidingsch onderzoek en begeleidingsch onderzoek en begeleiding    

vvvvan an an an kkkkinderen en jongereninderen en jongereninderen en jongereninderen en jongeren    

 

 

FunctieomschrijvingFunctieomschrijvingFunctieomschrijvingFunctieomschrijving    

Diagnostiek naar ASS, ADHD, leerstoornissen, gedragsproblemen, emotionele 

problemen,... U werkt op een zelfstandige manier het volledige traject af van 

aanmelding, contact met de verwijzer, scoring, verslaggeving, bespreking op 

de teamvergadering, tot adviesgesprek met de cliënten. U geeft psycho-

educatie rond de eventueel gestelde diagnose, en indien dit aansluit bij uw 

expertise neemt u ook de verdere begeleiding op zich. 

Er is regelmatig teambespreking van de lopende casussen, met aanwezigheid 

van een kinderpsychiater, logopediste, kinesiste en coördinator van de 

praktijk. 

Er is degelijk en recent testmateriaal aanwezig in de praktijk, zoals de ADOS, 

Teach, NEPSY,... 

U dient vlot samen te werken met collega’s, verwijzers, kinderen, jongeren en 

hun verzorgers.  

Er is reeds een bestaand netwerk van verwijzers.  
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OpleidingOpleidingOpleidingOpleiding    

Master in de klinische psychologie / Licentiaat in de klinische psychologie 

We verwachten van u dat u reeds een extra opleiding psychodiagnostiek 

heeft gevolgd of aan het volgen bent, en dat u zich voldoende bijschoolt.  

        
TewerkstellingTewerkstellingTewerkstellingTewerkstelling    

Zelfstandige activiteit 

Deeltijds - 6 uren per week 

Start vanaf half juli 

Contract onbepaalde tijd, met een minimum van 6 maand 

 

Plaats tewerkstelling:Plaats tewerkstelling:Plaats tewerkstelling:Plaats tewerkstelling:    

Melkerijweg 9 

2240 ZANDHOVEN 

Vlot bereikbaar via de E34 en E313 

Ruime parkeergelegenheid 

 

Solliciteren:Solliciteren:Solliciteren:Solliciteren:    motivatiebrief en CVmotivatiebrief en CVmotivatiebrief en CVmotivatiebrief en CV    

Schriftelijk:  

Therapiecentrum Zandhoven, t.a.v. Serroels Elke - Coördinator 

Melkerijweg 9 B 

2240 ZANDHOVEN 

 

Mail: 

elke@therapiecentrum-zandhoven.be 

 

Sollicitaties tot en met 10/07/2014  

 


