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Groepspraktijk De Klaproos zoekt een … 
 

Kinderpsycholoog (M/V) 

(vervangingscontract – periode +/- 7 maanden, met 
mogelijkheid tot onbepaalde duur) 

 
… om ons team te versterken 

 
 
Als zelfstandig kinderpsycholoog kom je terecht in jong en dynamisch team van drie 
kinderpsychologen. Je zal samen of alleen instaan voor de therapeutische begeleiding van 
onze cliënten. Je werkt nauw samen met collega’s en verantwoordelijke om steeds de meest 
geschikte begeleiding te geven. Ook onderhoud je contact met verwijzers en het netwerk. 
Maar bovenal ben je uitstekend in je vakgebied en hou je ervan om in een hecht team te 
werken.  
 
 
Wat vragen we? 
 
Vereiste studie: master in de klinische psychologie (optie kinderen en jongeren)  
 
Gevraagde competenties/functieomschrijving:  
 

 Diagnostiek/onderzoek  
o Afname en scoring van vragenlijsten 
o Belevingsonderzoek 
o Intelligentieonderzoek 
o Aandachtsonderzoek 
o Klasobservatie  
o Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme) 

 

 Therapie/begeleiding  
o Individuele begeleiding  
o Ouderbegeleiding 
o Gezinsbegeleiding 
o Speltherapie  
o Groepstherapie (sociale vaardigheidstraining) 

 



Wat bieden we? 
 

 Een aangename werkomgeving 

 Werken in een dynamisch team 

 Materiaal en benodigdheden voor de uitvoering van de functie 

 Bekendmaking, netwerk, contacten en website 

 Teamvergaderingen op regelmatige basis 

 Flexibel uurrooster  

 Mogelijkheid om eigen projecten uit te werken  
 
Contract/statuut  
 

 Bereid te werken als zelfstandige  

 Interim (zwangerschapsvervanging) voor een periode van 7 maanden  

 Mogelijkheid tot vast werk  

 8u per week - uitbreiding mogelijk, uren in overleg te bepalen  

 Startdatum: november 2016  

 Einddatum: mei 2016 (mogelijkheid tot uitbreiding kan bekeken worden na deze 
vervanging) 

 
Hoe solliciteren? 
 
Mail cv en motivatiebrief naar vanessa@praktijkdeklaproos.be met vermelding van 
‘vacature kinderpsycholoog’.  
 
Solliciteren kan tot en met vrijdag 28 oktober 2016. 
 
Voor extra informatie kan je contact opnemen met  
 
Vanessa Van Schuerbeek 
Praktijk De Klaproos 
Esdoornstraat 8 
1742 Sint-Katherina-Lombeek 
0473/43.62.62 
 
en op www.praktijkdeklaproos.be  
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