Basispsycholoog/Orthopedagoog
of

Sociotherapeut/Cognitief gedragstherapeut
24-36 uur per week | Amsterdam
Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling (Fibbe SCL) is een jonge, groeiende en
dynamische organisatie die specialistische jeugdhulp biedt in Haarlem, Amsterdam en
omstreken. Fibbe SCL kenmerkt zich door deze specialistische jeugdhulp (diagnostiek,
behandeling, begeleiding) dichtbij de dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren te
brengen en deze vorm te geven in nauwe samenwerking met school en ouders.
Bij Fibbe SCL werken (GZ) psychologen, orthopedagogen, vakspecialisten, sport- en
speltherapeuten, coaches en een kinder- en jeugdpsychiater. Fibbe SCL richt zich op
specialistische jeugdhulp aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van)
psychiatrische, sociaal-emotionele en/of leerproblematiek, zonder een onder- en
bovengrens wat betreft intelligentie.
Een belangrijk onderdeel van Fibbe SCL is de specialistische zorg die geboden wordt op
diverse SO, SBO en V(S)O scholen in Amsterdam (Specialistische Jeugdhulp in Speciaal
Onderwijs, in het kort SJSO).
Waar kom je te werken?
We zoeken iemand die namens Fibbe SCL en als onderdeel van ons SJSO-team gaat
werken op onder andere een Praktijkschool in Amsterdam. Als basispsycholoog/
orthopedagoog/therapeut houd je je vooral bezig begeleiding en behandeling van
kinderen en jongeren en de begeleiding van hun leerkrachten. Als psycholoog doe je indien
gewenst ook diagnostiek. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met verschillende
problematiek, in veel gevallen een lichte verstandelijke beperking en psychiatrie. Bij Fibbe
kijken we graag vanuit de driehoek kind/jongere-school-ouders, dus vanzelfsprekend heb
je ook contact met ouders.
Wie ben jij?
• Voor de functie van basispsycholoog: je hebt een afgeronde opleiding
(ortho)pedagogiek of psychologie, bij voorkeur met een aantekening psychodiagnostiek.
• Voor de functie van sociotherapeut/ cognitief gedragstherapeut: je hebt een afgeronde
SPH of Pedagogiek opleiding.
• Je hebt affiniteit met kinderen en jongeren (met LVB) en kunt makkelijk met hen in
contact komen.
• Je hebt affiniteit met kinder- en jeugdpsychiatrie en onderwijs.
• Je vindt het leuk om op verschillende plekken met verschillende mensen te werken en
bent makkelijk in de omgang.
• Je wilt en durft je te ontwikkelen en bent zelfstandig.
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Wij bieden
• Een hele leuke en uitdagende functie in een stimulerende en collegiale werkomgeving.
• Fibbe SCL investeert in jouw ontwikkeling en in het team als geheel.
• Het dienstverband is in aanvang voor een jaar met intentie tot aanstelling voor
onbepaalde tijd.
• Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de cao GGZ.
• Een afwisselende baan: diversiteit in doelgroep en klanten.
• Een professioneel multidisciplinair team van enthousiaste collega’s.
• Coaching.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Fibbe (henk@fibbescl.nl) of
Wieteke Willems (wieteke@fibbescl.nl). Solliciteren kan ook bij Henk en Wieteke. Graag je
Curriculum Vitae en motivatiebrief sturen.
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