
 

  

  

  

  

  

PSYCHODIAGNOSTISCH MEDEWERKER 

  

  

Hoe draag jij bij?  

Onderwijscollectief VPR is een jonge, energieke 

organisatie met jarenlange expertise in huis.   

Wij willen voor alle leerlingen in de regio  

Voorne-Putten, Rozenburg een doorgaande 

ondersteuningslijn mogelijk maken. We zijn op 

zoek naar een enthousiaste en ondernemende   

collega die zich verbonden voelt met onderwijs 

en ervaring heeft als psychodiagnostisch 

medewerker.  

 

Jouw rol als psychodiagnostisch medewerker.  

Als lid van het team neem je testen/onderzoeken af bij leerlingen, verricht je administratieve en 

ondersteunende werkzaamheden voor de orthopedagoog/psycholoog en neem je deel aan 

professionalisering.  

De werkzaamheden ga je verrichten binnen een school voor primair en/of gespecialiseerd onderwijs. 

 

Onderwijscollectief VPR wil graag een professional toevoegen aan haar team die het volgende in huis 

heeft: 

- Vaktechnische kennis van leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, e.d., die 

kunnen samenhangen met de onderzoeksvraag;  

- Kennis van het testmateriaal en de voorgeschreven wijze van afnemen;  

- Vaardig in het omgaan met leerlingen in testsituaties;  

- Vaardig in de beheersing van de geselecteerde onderzoeksinstrumenten, de instructies en 

afnametechnieken;  

- Vaardig in observaties van gedrag en werkwijze van de leerling;  

- Sterk in schriftelijke communicatie, het schrijven van (concept) verslagen; 

- Houdt zich op de hoogte van nieuwe tests die beschikbaar komen en schoolt zich indien wenselijk; 

- Beheert testen en testmaterialen en kan omgaan met digitale omgevingen van testuitgevers; 

- Vaardigheid in het archiveren en beheren van de leerling dossiers van de orthopedagoog en/of 

psycholoog. 

 

Wie ben jij?  

Je beschikt over de opleiding MBO PPA 1/2 of de opleiding HBO toegepaste psychologie en je staat 

ingeschreven bij het Registerplein. Bij voorkeur sta je ingeschreven bij de Vakvereniging voor 

Psychodiagnostisch Werkenden (VVP). 

 

Zie jij jezelf in deze rol, dan gaan we graag een goed gesprek met jou aan. We praten dan verder over 

jouw karaktereigenschappen, jouw wensen en ambities en hoe deze uitdaging vorm te geven.  

  

 

 

 



 

 

 

 

Ben je net klaar met je opleiding (of zit je in de afrondende fase) schroom dan ook niet om contact 

op te nemen. Wij geloven in het bieden van kansen, ook als je de relevante werkervaring nog mist.  

 

Wat bieden wij? 

We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Zowel op persoonlijk als op 

vakinhoudelijke vlak. Vanzelfsprekend bieden wij jou een marktconform salaris, wat past bij jouw niveau 

en ambitie. 

 

Hierbij kunt je rekenen op: 

• Een parttime aanstelling van 24 – 32 uur per week; 

• Marktconforme salariëring; 

• Vakantiedagen en een goede pensioenregeling conform CAO; 

• Een laptop, smartphone; 

• Een enthousiast team; 

• Een energieke organisatie vol in ontwikkeling. 

 

Een compleet overzicht van onze arbeidsvoorwaarden wordt tijdens een nader gesprek toegelicht. 

 

De pluspunten van werken bij Onderwijscollectief VPR zijn: 

• Korte lijnen; 

• Goede werk-/privébalans; 

• Ruimte voor plezier; 

• Eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief; 

• Interessante branche (Onderwijs) die volop in beweging is; 

• Jezelf kunnen zijn. 

 

Nieuwsgierig? 

Voor meer informatie over de vacature of vragen over de procedure neem je contact op met Simone 

Jonker, interim strategisch HR-adviseur. Bereikbaar via s.jonker@onderwijscollectiefvpr.nl en op 

telefoonnummer 06 – 21206082. 

Op onze website www.onderwijscollectiefvpr.nl vind je meer informatie over onze organisatie. 

 

Solliciteren 

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag  via administratie@onderwijscollectiefvpr.nl vóór maandag  

28 augustus 2022.  

 

Let op: In verband met de zomervakantie 

ontvang je niet direct een ontvangstbevestiging 

via de mail.  

Na 28 augustus wordt er zo spoedig mogelijk 

contact met je opgenomen. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel extern als 

intern uitgezet, bij gelijke geschiktheid wordt de 

voorkeur gegeven aan de interne kandidaat. 
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