
 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

Orthopedagoog E-health en online begeleiding vanaf 32-40 uur per week in 
de regio Boxmeer 
 
Zoek je een afwisselende en uitdagende baan in de BGGZ? Heb je oog voor de krachten van 
kinderen en jongeren, juist als zij dit zelf even niet zien? Ben jij bekend met E-health en vind 
je het leuk collega’s hierin te begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wie zijn wij? 
Elk kind en elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, 
sociaal en creatief gebied. Soms is daar hulp bij nodig. Leefkracht biedt dan ondersteuning 
door uit te gaan van de eigen kracht en hulp te bieden daar waar nodig. We helpen kinderen 
en jongeren met het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.  
 
Wij bieden onderzoek, begeleiding en behandeling bij onder andere AD(H)D, autisme, 
dyslexie en dyscalculie. Ook bij problemen op intelligentie-, gedrags- en sociaal-emotioneel 
niveau of bij een re-integratie traject na uitval op school kunnen kinderen en jongeren bij 
ons terecht. 
 
Wat ga je doen? 

• Je geeft individuele begeleidingen en behandelingen aan kinderen en jongeren (bijv. 
psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie, 
ouderbegeleiding, dyslexiebehandeling, remedial teaching), online en via E-health; 

• Je werkt veel met E-health en begeleidt collega’s hierin; 

• Je stelt behandelplannen en tussentijdse evaluaties op; 

• Je organiseert en neemt deel aan intervisie binnen het zorgteam; 

• Je bent aanspreekpunt en adviseur voor externe partijen (ouders/opvoeders, 
gemeenten en scholen). 

 
Wie ben jij? 

• Afgeronde WO-master orthopedagogiek; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

• Ervaring met ouderbegeleiding/systemisch werken; 

• Ervaring met online begeleiding en E-health; 

• Aantekening psychodiagnostiek is een pré; 

• Affiniteit met het basis- en voortgezet onderwijs; 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands; 

• Probleemoplossend vermogen en stressbestendig; 

• Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer; 

• Je werkt zelfstandig.  
  



Wij bieden 

• Een contract voor bepaalde tijd per direct vanaf 32 uur per week met uitzicht op 
onbepaalde tijd en uitbreiding; 

• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een collegiale organisatie; 

• Wij zijn een groeiende organisatie met de mogelijkheid om jezelf verder te 
ontwikkelen; 

• Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse? 
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV met korte motivatie te mailen naar 
werkenbij@vkpsmail.nl  
 
Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Anke 
Zegers via werkenbij@vkpsmail.nl of 06-13488345. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op  
www.vkps-studiebegeleiding.nl en www.leefkracht-jeugdzorg.nl  
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