Het ABC is een stichting voor onderwijsadvies en begeleiding met haar basis in Amsterdam
en heeft landelijke zichtbaarheid. Met hoofd, hart en handen richten we ons op continue
kwaliteitsverbetering in het onderwijs en willen we alle kinderen de beste kansen geven. Met
ruim zestig deskundige kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, taal-reken- en
gedragsdeskundigen zorgen we elke dag weer dat alle talenten zo optimaal worden benut.
Altijd in de context van de leerling en de ouders, de leerkracht en de school. Zo zorgen we
er samen voor dat we doen wat nodig is en doen we alles voor het kind! Zie ook
https://www.hetabc.nl/
Om het vakgebied Taal & Dyslexie te versterken zijn we op zoek naar een
Regiebehandelaar Dyslexie
24-32 uur per week
(Voor de duur van één jaar, met intentie om te verlengen)
De functie
Als regiebehandelaar dyslexie heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je bent,
samen met je collega, eindverantwoordelijk voor het onderzoek en de
dyslexiebehandelingen voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Je voert
screening en diagnostiek uit bij aangemelde kinderen. Op basis van de resultaten stel je een
diagnose en stel je een behandelplan op. Uiteraard heb je ook tussentijds overleg met
behandelaars om hen te helpen ontwikkelen en nieuwe behandelaars op te leiden.
Daarnaast neem je deel aan het multidisciplinaire overleg, monitor en stuur je het
zorgproces, bied je ondersteuning aan de behandelaars en beantwoord je zorginhoudelijke
vraagstukken. Je volgt de nieuwste ontwikkelingen van het vakgebied en inspireert anderen,
zowel intern als extern. Tenslotte ben je betrokken bij de beleidsontwikkeling en verbetering
van de dyslexiezorg die Het ABC biedt.
Tevens ben je een ervaren onderwijsadviseur en zijn de uitgangspunten en fasen van
Handelingsgericht Werken (HGW) in jouw professionele handelen verweven. Vanuit deze
kaders adviseer en begeleid je schoolteams bij het verbeteren van de kwaliteit van
(taal-lees) onderwijs en zet samen met scholen (lees)beleid op. Zo maak je de vertaalslag
naar een zo passend mogelijke ondersteuning voor het kind.
Je profiel:
● Je hebt een academisch denk- en werkniveau met een afgeronde opleiding tot
GZ-psycholoog, Schoolpsycholoog (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) of
Orthopedagoog-Generalist (NVO) en bent in bezit van een SKJ-registratie of
BIG-registratie;
● Je hebt goede communicatie vaardigheden, waardoor je het netwerk van Het ABC
weet uit te breiden en nieuwe relaties aan ons verbindt;

●
●
●
●

Je blijft op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten
en interventies;
Pré: Aantoonbare ervaring als dyslexiebehandelaar;
Pré: Ervaring met het inschrijven op aanbestedingen;
Pré; Ervaring met leiding geven.

Het ABC biedt:
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een groeiende stichting voor onderwijsadvies
en begeleiding. Het aantal uren kan in overleg worden bepaald. De functie is ingeschaald
volgens de CAO AOJ, schaal 12 (min €3.553 en max €5.328), passend bij je kwaliteiten en
ervaring. Je bent aangesloten bij pensioenfonds ABP.
Daarnaast vinden we flexibiliteit belangrijk, waardoor er veel ruimte is om het werk voor
jezelf passend in te richten. Doordat we werken met een normjaartaak heb je veel vrijheid
van handelen. Uiteraard bieden we ook een inwerkprogramma waardoor je de organisatie
snel leert kennen.
Tenslotte geloven we in klantgericht werken vanuit talenten en hebben we een fijne
werksfeer opgebouwd waarin we doen wat werkt. De registratiekosten voor het SKJ of BIG
worden voor je vergoed vanuit het ABC en je krijgt beschikking over een individueel
opleidingsbudget. Ook ontvang je een smartphone en laptop.
Heb je interesse in deze functie?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met HR adviseur Renee van Haaren
via rvanhaaren@hetabc.nl.
Wil je liever direct solliciteren?
Stuur dan jouw CV én motivatiebrief naar werkenbij@hetabc.nl.

