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Werken bij Berkel-B 

Met ruim 50 medewerkers werken wij er elke dag aan, om onze dromen en die van onze cliënten 
uit te laten komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zoeken we constant naar de juiste balans in ons 
team.  

Op dit moment zij wij op zoek naar meerdere dyslexiebehandelaars die willen werken in de 
omgeving van Enschede/Hengelo en Hardenberg. 
 
Beter lezen en schrijven met dyslexie? Dat kan! Iedereen is uniek en elke vorm van dyslexie is 
dat ook. Wij willen graag dat iedereen, jong en ouder, het plezier ervaart van lezen en schrijven. 
Daar zetten wij ons iedere dag voor in. Op meerdere locaties hebben wij ruimte voor 
orthopedagogen/psychologen, die kinderen helpen op het gebied van dyslexie met een door 'De 
Lerende Mens' ontwikkelde behandelmethode Asgaard Saga. De Lerende Mens is een start-up 
van de Radboud Universiteit Nijmegen waar Berkel-B een intensieve samenwerking mee heeft. 

 
Wat is je rol als behandelaar? 

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de dyslexietrajecten die Berkel-B aanbiedt. Het 
accent ligt op diagnostiek én behandeling Ernstige Dyslexie (ED). De behandelingen voeren we 
in principe uit om de school van het kind. Centraal staan de contacten met de kinderen en hun 
ouders/verzorgers, scholen, verwijzers, ketenpartners en leveranciers. Daarnaast zijn de 
contacten met uitvoerende collega’s belangrijk. Als behandelaar ben je onderdeel van een klein 
team met behandelaars en wordt het team functioneel aangestuurd door een senior dyslexie 
expert (postmaster / master gedragswetenschapper dyslexie senior). Er is onderling regelmatig 
contact en afstemming over de trajecten.  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

 Uitvoeren van diagnostiek en behandeling ED; 
 Opstellen van diagnostiekverslagen, (bijgestelde) zorgplannen en evaluatieverslagen; 
 Bijwonen van MDO en start-ups (teamoverleg); 
 Volgen van werkbegeleiding en intervisie; 
 Bewaken van eigen competenties en behandelvaardigheden en het doen van 

verbetervoorstellen; 
 Onderhouden van contacten met scholen en andere ketenpartners; 
 Op verzoek leveren van een bijdrage aan organisatiedoelstellingen. 

 

Wat vraagt Berkel-B? 
 

 Je hebt een (bijna) afgeronde WO-opleiding als orthopedagoog of psycholoog, met 
basisaantekening diagnostiek is een pré; 

 Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod; 
 Je bent zelfstandig, ondernemend, initiatiefrijk, innovatief, actief betrokken en collegiaal. 
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Wat bieden we jou? 
 

 Een prettige, stimulerende werkomgeving; 
 Een bedrijf dat volop in verandering is en waarin jij de ruimte krijgt jezelf te ontplooien; 
 Incompany cursussen en bijeenkomsten; 
 Een dienstverband in de vorm van een min-max contract, bij voorkeur verdeeld over 

meerdere dagen; 
 Een salaris conform cao GGZ. 

 

Geïnteresseerd 
 
Lijkt jou dit een interessante baan waarin jij je volop als startende professional kan ontwikkelen, 
stuur dan jouw reactie naar Jorna Serrarens (Hoofd Zorg Berkel-B), j.serrarens@berkel-b.nl.  
Binnen Berkel-B zijn wij trots op onze behandelaars en op de zorg die wij leveren. Het geeft veel 
voldoening om dagelijks kinderen te helpen en te zien groeien. Om onze waardering uit te 
spreken vieren wij jaarlijks de dag van de dyslexiebehandelaar.  
Ook leuk is om ons te volgen op diverse socials! 
 


