
 
VACATURE LOGOPEDIST VOOR KINDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 
Ben jij op zoek naar een fijne werkplek en heb je affiniteit met kinderen met een verstandelijke 
beperking? Neem dan contact met ons op! 
 
Over de praktijk 
Onze praktijk is sinds 2012 gevestigd binnen de muren van de Herman Broerenschool en het 
Herman Broerencollege (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3) in 
Delft en Naaldwijk. Dit betekent dat we veel kinderen zien met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast behandelen we kinderen en (heel soms) volwassenen van buiten de school.  
 
Op dit moment bestaat de praktijk uit drie logopedisten: Minte Slikkerveer, Linda van Apeldoorn 
en Lonneke Louwen. Kom jij ons team versterken?  
 
Informatie over de functie 
De vacature betreft per direct een werkplek voor één tot twee dagen per week op onze locatie 
in Delft. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om deze dagen uit te breiden in Monster, voor 
twee dagen in de week. Hier zal rond de zomer een vacature ontstaan. 
Je zult werken met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking van de Herman 
Broerenstichting, maar ook cliënten van buiten de school. 
 
Wat zoeken wij? 

• een zelfstandige, enthousiaste logopedist voor één tot vier dagen per week; 

• een afgeronde HBO Bachelor Logopedie opleiding; 

• registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici; 

• werken volgens de richtlijnen van de NVLF en verslaglegging volgens de regels van 
de Kwaliteitstoets; 

• affiniteit met werken met cliënten met een verstandelijke beperking; 
 
Wat bieden wij? 

• een fijne werksfeer met enthousiaste collega’s; 

• goede begeleiding en coaching op logopedisch en administratief gebied; 

• reiskostenvergoeding en vakantiegeld; 

• pensioenopbouw; 

• per werkdag een uur betaald administratietijd; 

• werktelefoon; 

• een multidisciplinaire werkplek; 

• een fantastische doelgroep! 
 
Spreekt deze vacature jou aan?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Minte Slikkerveer. 
Telefoonnummer 06-43943032 of minte@logopedieblokhuis.nl.  
Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar minte@logopedieblokhuis.nl. 
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