
 

 

 

 

 

 
 

Vacature: Psychodiagnostisch medewerker  

6-24 uur per week 
 

 

Kort en krachtig 

De Psychodiagnostisch medewerker neemt psychodiagnostische testen af, observeert en zet 

vragenlijsten uit bij ouders, jongeren, leerkrachten en belangrijke anderen. De Psychodiagnostisch 

medewerker ondersteunt de behandelaren en regiebehandelaren.  

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Als jij aankomt op je werkplek bereid je je voor op het psychodiagnostisch onderzoek van die 

ochtend. Je ziet vanochtend een meisje van zes. Door jouw ontspannen houding, voelt het meisje 

zich al snel op haar gemak. Na de test neem je de tijd om de gegevens te verwerken in een verslag. 

Ondanks dat je geen eindverantwoordelijkheid draagt, vindt je het prettig om de behandelaren en 

regiebehandelaren van de juiste uitwerkingen te voorzien.  

Na de uitwerking bekijk je jouw e-mails en verwerk je aanvragen van nieuwe testen. Je loopt even 

bij een behandelaar binnen om met jouw kennis een inschatting te maken van de best passende 

testbatterij voor een jongen van 17 die je volgende week zal gaan zien. Vervolgens stap je na de 

lunch in de auto om de resultaten van een onderzoeksverslag samen met ouders en jongere terug 

te koppelen aan school. Aan het eind van je dag heb je nog een digitale afstemming met ouders 

waarbij je hen ondersteunt om een aantal vragenlijsten in te vullen voor hun zoon.  

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën; 

• Inschaling volgens cao GGZ, schaal 50; 

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand) volgens cao GGZ; 

• Indien je de ambitie én geschikte diploma hebt, werk je met de praktijkopleider in een 

interne coachingstraject naar de functie van Behandelaar; 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma. 

 

Wat vragen wij? 

• Een afgeronde HBO opleiding toegepaste psychologie of pedagogiek met ervaring in de 

psychodiagnostiek of een academische opleiding Orthopedagogiek of Psychologie; 

• Je hebt affiniteit en ervaring met de handelingsgerichte diagnostiek; 

• Je bent flexibel en durft buiten de bestaande kaders te denken. Dat uit je door te denken in 

mogelijkheden en door jouw collega’s dagelijks te verrassen met creatieve oplossingen.  

 

Interesse? 

Stuur je motivatie vóór 30 juni 2021 naar Aniek van Broekhoven (aniek@burojij.nl). Voor meer 

informatie over de functie kun je bellen met Willem Peters-Schrama (regiebehandelaar) op 0416 

700 219. 


