
 

 

M.O.C. ’t Kabouterhuis is een behandel-, onderzoek- en expertisecentrum voor het Jonge Kind. Van 
opvoedondersteuning tot psychiatrische zorg. Alles onder 1 dak georganiseerd. M.O.C. ‘t 
Kabouterhuis is er voor het jonge kind (0-7 jaar) dat opvalt en extra hulp nodig heeft om een goede 
start te maken. Hulp verlenen doen we bij het gezin thuis, op het kinderdagverblijf, op school, of op 
een van onze 8 locaties. ’t Kabouterhuis heeft tevens een academie die zowel in- als externe 
trainingen verzorgt. 
 
 
Wij zijn voor locatie Hoofddorp per direct op zoek naar een 
 

Psychotherapeut m/v 
Voor 8 uur per week 

 

Functieomschrijving 
Als psychotherapeut lever je een bijdrage aan diagnostiek van kinderen. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het geven van kortdurende psychotherapie ( 3-9 maanden) aan 
kinderen of binnen de ouder-kind therapie of systeemtherapie. Je werkt goed samen met het 
behandelteam rondom kind en gezin en je bent inzetbaar voor het uitvoeren van 
psychodiagnostisch onderzoek. 
Je adviseert en ondersteunt ouders, orthopedagogische medewerkers en eventueel andere 
disciplines die betrokken zijn bij de behandeling. Je levert een bijdrage aan de behandeling 
van het kind en het gezin met als doel de optimale ontwikkeling van het kind te 
bewerkstelligen. 
Je kan hoofdbehandelaar zijn van een zelfstandig (ambulant) traject met therapie. 

 
Functie-eisen 

De psychotherapeut: 

 Heeft een afgeronde WO- opleiding Psychologie, aangevuld met een afgeronde 
postdoctorale opleiding tot Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut;  

 Is BIG geregistreerd; 

 Geeft kortdurende psychotherapie ( 3-9 maanden) aan kinderen; 

 Voert gezinsgesprekken; 

 Levert een bijdrage aan de diagnostiek d.m.v. observaties en  vanuit de interactie met 
ouders en kinderen; 

 Levert een bijdrage aan de behandeling van het kind door deelname aan de 
behandelbesprekingen; 

 heeft ervaring in het begeleiden van cliënten en kan omgaan met ouders en gezinnen 
met diverse achtergronden; 

 is flexibel, zelfstandig maar kan ook goed in teamverband werken; 

 heeft kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden; 

 Heeft kennis van psychopathologie en ouder-kind problematiek; 

 Heeft kennis van het jeugdzorgsysteem; 

 Heeft ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek; 

 Heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke 
jeugdbeleid; 

 Het is een pré als je ervaring hebt met ouder-kind therapie of systeemtherapie; 

 Het is een pré als je volgens de IMH-visie werkt.  
 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie van Psychotherapeut is in eerste instantie voor bepaalde tijd ( voor 1 jaar).  

Aanstellingsmogelijkheden zijn: in loondienst of ZZP-contract.  
Het salaris is conform de CAO-JZ schaal 12, minimaal € 3.364,43 en maximaal € 5.294,85. 
Inschaling geschiedt op basis van relevante werkervaring.  

Daarnaast kent ’t Kabouterhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Charlotte Wolf, 

Regiomanager Inhoudelijk Beleid van locatie Hoofddorp. Per mail: c.wolf@kabouterhuis.nl of 

telefonisch 023- 5554411. 
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot uiterlijk 31 oktober 2017.  

Je kunt je sollicitatiebrief met CV o.v.v. je naam en vacaturenummer: 2017-20-PSA-H, mailen 

naar: solliciteren@kabouterhuis.nl.  

 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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