
 

 

 

 

 

  

Werken bij de Bazalt Groep betekent werken bij een sterk maatschappelijk betrokken organisatie, 

met ambities en een resultaatgerichte aanpak. Wij ondersteunen en versterken schoolteams, leraren, 

leerlingen, ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan.  

 

Wij zijn op zoek naar 

Regiebehandelaar(s) 
met specifieke kennis van ernstige lees- en spellingproblematiek en dyslexie 

 

De organisatie: 

De Bazalt Groep ondersteunt onder andere schoolteams, leraren en leerlingen met als doel om het 

optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals te halen. Als Regiebehandelaar heb jij een 

belangrijke en bepalende rol in bovenstaande missie en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Wij doen dit natuurlijk samen. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij de mogelijkheid krijgt om jouw 

kennis en expertise actueel te houden door bijvoorbeeld training te ontvangen via ons interne 

leersysteem Mijn Kompas of door intervisie te hebben met collega’s. 

Zo zien jouw werkzaamheden eruit: 

• Je bent verantwoordelijk voor de zorg aan schoolgaande kinderen en jongeren met (een 

vermoeden van) ernstige, enkelvoudige dyslexie. Hierbij voer je de diagnostiek en behandeling 

samen met collega psychologen en orthopedagogen en daarin gespecialiseerde logopedisten uit.     

• Je neemt deel aan overleggen en biedt werkbegeleiding aan collega’s die bijdragen aan trajecten 

waar jij regiebehandelaar van bent.  

• Je houdt de dossiers van kinderen actueel in ons EPD ‘Medicore’; 
• Samen met collega’s denk je mee over de ontwikkeling van beleid aangaande ons zorgaanbod.  

• Buiten de dyslexiezorg voer je psychodiagnostiek uit bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze 

diagnostiek is vaak gericht op diverse leer- en ontwikkelvraagstukken. 

 

Wie zoeken wij? 

• Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding tot psycholoog of orthopedagoog, gevolgd door een 

postacademische opleiding tot orthopedagoog generalist, GZ-psycholoog of Kinder- en 

Jeugdpsycholoog NIP; 

• Je beschikt over een BIG en/of SKJ registratie én een Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD); 

• Je hebt aantoonbare kennis van ernstige lees- en spellingproblematiek en dyslexie; 

• Je voelt je betrokken bij het belang van goed onderwijs; 



• Je hebt aantoonbare relevante werkervaring, bij voorkeur in een rol als Regiebehandelaar/GZ-

Psycholoog; 

• Je bent klantgericht; 

• Je hebt relevante kennis van het onderwijs; 

• Je bent voor minimaal 3 dagen per week beschikbaar. 

 

Wat bieden wij? 

Een boeiende en uitdagende werkomgeving waarbij we uitgaan van ‘het hybride werken’, plaats 
onafhankelijk, elkaar ontmoeten op kantoor….kortom het kantoor als ‘strandpaviljoen’. Je krijgt de 
ruimte om jezelf te ontwikkelen maar ook om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 

van de organisatie. Verder bieden we een marktconform salaris, flexibele arbeidsvoorwaarden én 

een on-boardingsprogramma. 

 

Hier staan wij voor: 

Bazalt Groep werkt aan de kwaliteit van het onderwijs met training, coaching, advies en educatieve 

uitgaven. Wij geloven in de kracht van de school als lerende gemeenschap: een plek waar leerlingen 

zich voortdurend ontwikkelen, met hulp van begeleiders die zich voortdurend ontwikkelen. Onze 

experts werken in heel Nederland voor scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs en 

voor kindcentra. Samen maken wij ons sterk voor de optimale ontwikkeling van ieder kind en voor 

goed onderwijs. 

Nieuwsgierig? 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjan Reniers via 06 23 81 42 53 of met 

Annemieke Roeleveld via 06 14 34 36 74. Mailen kan naar werkenbij@bazaltgroep.nl. 

Solliciteren? 

Mail je sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en CV naar werkenbij@bazaltgroep.nl met als 

onderwerp: Sollicitatie Regiebehandelaar. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk 2 april tegemoet. 
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