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VACATURE 
 

Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een 
 

ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG 
(16 UUR PER WEEK) 

 
 
Functieomschrijving: 
■ begeleiden en trainen van leerlingen met (ernstige) dyslexie (ED-zorgtrajecten), 
■ voeren van gesprekken met cliënten en ouders, 
■ onderhouden van contacten met betrokken instanties en scholen, 
■ participeren in multidisciplinair teamoverleg. 

 
 
Functie-eisen: 
■ voltooide opleiding orthopedagogiek/ontwikkelingspsychologie, 
■ kennis en ervaringen op het gebied van dyslexiebehandeling, 
■ affiniteit met kinderen met leerproblemen, 
■ zowel zelfstandig als in multidisciplinair teamverband kunnen werken, 
■ werkend vanuit de leerstrategische visie van EGES, dyslexiezorg, 
■ in het bezit van rijbewijs en beschikking over een auto, 
■ woonachtig in het werkgebied Noord-Holland boven het Noorzeekanaal. 

 
 
Wij bieden: 
■ een contract voor de periode van een jaar voor 16 uur, 
■ verlenging behoort tot de mogelijkheden, 
■ goede arbeidsvoorwaarden en salaris in overeenstemming met functie, 

ervaring en leeftijd, 
■ intensieve ondersteuning tijdens de inwerkperiode door de collega's, 
■ een gezellige en collegiale werksfeer, 
■ afwisselend en inspirerend werk, 
■ gebruikelijke vergoeding werk- en woon-werkverkeer. 
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Bedrijfsprofiel 
EGES, Dyslexiezorg richt zich op diagnostiek, advisering, training en begeleiding bij dyslexie. 
Er wordt gewerkt in een kleinschalig multidisciplinair team,  onder supervisie van twee GZ-
psychologen. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Oever met een dependance in Purmerend. De 
begeleidingssessies vinden meestal plaats op de school van de  leerling. Het werkgebied 
omvat scholen in Noord-Holland boven het          Noorzeekanaal. 
EGES verzorgt met name 'ED-trajecten’   voor de gemeentelijke jeugdzorg. Daarnaast biedt 
de praktijk particuliere zorg voor jongeren, volwassenen en scholen; van voorlichting, 
preventie tot nascholing. 
 
EGES voldoet aan de kwaliteitsnormen (KIWA-keuring) en heeft het kwaliteitskeurmerk 
van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut     Dyslexie). 

 
Informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de adjunct-directeur drs. Marieke Eg, 
(tel. 06- 23455342). Zie ook onze website: www.eges.nl. 
Belangstellenden kunnen per e-mail een sollicitatie richten voor 1 april 2023 aan 
Marieke Eg, meg@eges.nl. 

 
 
 


