
Logopedist / TOS behandelaar – Vast Salaris 
  
Wil jij gewoon lekker werken als logopedist, zonder alle administra5e? Ben je toe aan een vast salaris, 
ongeacht het aantal behandelingen? En ben je klaar om je verder te specialiseren in een vakgebied? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
 

Jouw func)e als Logopedist / TOS behandelaar 
Als logopedist ga jij je bezig houden met het onderzoeken en behandelen van alle voorkomende 
logopedische problemen bij onze doelgroep (kinderen).  
Naast deze werkzaamheden hebben wij ook nog een plek over in onze TOS behandelgroep binnen 
onze prakDjk in Culemborg. Met deze behandelgroep leren wij, buiten de gebaande paden, maar 
alDjd vanuit evidenDe, (oudere) kinderen communicaDeve vaardigheden. 
  
Een greep uit jouw takenpakket: 

•      Afnemen van logopedische onderzoeken en aan de hand daarvan een gedegen diagnose 
stellen; 

•      Schrijven van behandelplannen; 

•      Uitvoeren van de logopedische behandeling; 

•      Ouders, verzorgers, scholen en andere mensen die betrokken zijn bij het kind meenemen in 
de behandeling en zorg dragen voor een juiste communicaDe. 

  
Wie zijn wij? 
Logopedie KinderprakDjk is een allround prakDjk waar alle voorkomende logopedische problemen bij 
kinderen worden behandeld. Van spraak-taalproblemen en OMFT tot stemproblemen en stoPeren.  
We zijn gevesDgd in Culemborg, Leerdam, Neerijnen, Tuil en HaaSen. Ons team bestaat uit 15 
collega’s en een Office Manager. 
Logopedie KinderprakDjk onderscheidt zich van andere logopedieprakDjken door de mulDdisciplinaire 
aanpak. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Medisch Kinderdagverblijven uit de buurt, houden 
we nauw contact met instanDes als Kentalis en nemen wij deel aan een onderzoekscentrum met 
KNO-artsen en psychologen. 
 

Dit moois hebben we jou te bieden! 
Je krijgt bij ons alle kans om jezelf verder te ontwikkelen. In ons team hebben we veel specialisaDes, 
waardoor jij de mogelijkheid hebt om erachter te komen waar jouw passie ligt en je daarin verder te 
specialiseren.  

Daarnaast kan je rekenen op: 

•      Een vast salaris tussen de €2.700 en €3.922 (bij een fullDme dienstverband) op basis van 
leeSijd en ervaring. Bij ons wordt je dus niet per behandeling betaald, waardoor je ook in 
de rusDge periodes zekerheid hebt in je salaris; 



•      Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, een 
studiekostenregeling, telefoon en laptop, reiskostenvergoeding en een vergoeding van je 
NVLF lidmaatschap; 

•      Een hele predge werksfeer met veel collega’s, waardoor je er niet alleen voor staat; 

•      Weinig administraDeve rompslomp aangezien wij een Office Manager hebben die het 
grootste deel van je overneemt. Hierdoor hou jij Djd over voor het gene waar je voor 
geleerd hebt en waar je blij van wordt! 

  

Dit ben jij: 
Jij bent een logopedist. Of dat nou iemand met jaren ervaring is, een starter of een herintreder, dat 
maakt voor ons niet uit, je bent sowieso van harte welkom. Als je maar passie hebt voor het vak en 
graag met kinderen werkt.  
Jij voelt je predg binnen een team en werkt graag met andere disciplines samen, zodat je voor jouw 
cliënt de beste zorg kan dragen. 
 
Daarnaast beschik je over: 

•      Een diploma logopedie (of je studeert binnenkort af); 

•      Een enthousiaste en leergierige instelling; 

•      Goede mondelinge en schriSelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. 

  
Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Neem dan snel contact met ons op! 
  
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Yvonne Koopman, prakDjkhouder, op 
nummer 06-43643391. 
yvonne@logopediekinderprakDjk.nl 
   
  

   



Logopedist / Multidisciplinair Onderzoeker – Vast Salaris 
  
Wil jij gewoon lekker werken als logopedist, zonder alle administratie? Ben je toe 
aan een vast salaris, ongeacht het aantal behandelingen? En ben je klaar om je 
verder te specialiseren in een vakgebied? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
 

Jouw functie als Logopedist / Multidisciplinair Onderzoeker 
Als logopedist ga jij je bezig houden met het onderzoeken en behandelen van alle 
voorkomende logopedische problemen bij onze doelgroep (kinderen).  
Naast deze werkzaamheden hebben wij ook nog een plek over in ons 
onderzoekscentrum, waarbij jij het logopedisch onderzoek verzorgt. Samen met 
KNO-artsen en psychologen kom je tot een diagnose en adviseer je een 
behandeling aan het team. 
  
Een greep uit jouw takenpakket: 

·      Afnemen van logopedische onderzoeken en aan de hand daarvan een 
gedegen diagnose stellen; 

·      Schrijven van behandelplannen; 
·      Uitvoeren van de logopedische behandeling; 
·      Ouders, verzorgers, scholen en andere mensen die betrokken zijn bij het 

kind meenemen in de behandeling en zorg dragen voor een juiste 
communicatie. 

  
Wie zijn wij?  
Logopedie Kinderpraktijk is een allround praktijk waar alle voorkomende 
logopedische problemen bij kinderen worden behandeld. Van spraak-
taalproblemen en OMFT tot stemproblemen en stotteren.  
We zijn gevestigd in Culemborg, Leerdam, Neerijnen, Tuil en Haaften. Ons team 
bestaat uit 15 collega’s en een Office Manager. 
Logopedie Kinderpraktijk onderscheidt zich van andere logopediepraktijken door 
de multidisciplinaire aanpak. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Medisch 
Kinderdagverblijven uit de buurt, houden we nauw contact met instanties als 
Kentalis en nemen wij deel aan een onderzoekscentrum met KNO-artsen en 
psychologen. 
 

Dit moois hebben we jou te bieden!  
Je krijgt bij ons alle kans om jezelf verder te ontwikkelen. In ons team hebben we 
veel specialisaties, waardoor jij de mogelijkheid hebt om erachter te komen waar 



jouw passie ligt en je daarin verder te specialiseren.   
 

Daarnaast kan je rekenen op: 
·      Een vast salaris tussen de € 2.700,- en € 3.922- (bij een fulltime 

dienstverband) op basis van leeftijd en ervaring. Bij ons word je dus niet 
per behandeling betaald, waardoor je ook in de rustige periodes zekerheid 
hebt in je salaris; 

·      Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, 
een studiekostenregeling, telefoon en laptop, reiskostenvergoeding en 
een vergoeding van je NVLF lidmaatschap; 

·      Een hele prettige werksfeer met veel collega’s, waardoor je er niet alleen 
voor staat; 

·      Weinig administratieve rompslomp aangezien wij een Office Manager 
hebben die het grootste deel van je overneemt. Hierdoor hou jij tijd over 
voor het gene waar je voor geleerd hebt en waar je blij van wordt! 

 

Dit ben jij:
Jij bent een logopedist. Of dat nou iemand met jaren ervaring is, een starter of een 
herintreder, dat maakt voor ons niet uit, je bent sowieso van harte welkom. Als je 
maar passie hebt voor het vak en graag met kinderen werkt.  
Jij voelt je prettig binnen een team en werkt graag met andere disciplines samen, 
zodat je voor jouw cliënt de beste zorg kan dragen.
 
Daarnaast beschik je over:

·      Een diploma logopedie (of je studeert binnenkort af);
·      Een enthousiaste en leergierige instelling;
·      Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en 

Engelse taal.
 
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Neem dan snel 
contact met ons op!
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Yvonne Koopman, 
praktijkhouder, op nummer 06-43643391.
  
 



Logopedist – Vast Salaris 
  

Wil jij gewoon lekker werken als logopedist, zonder alle administra5e? Ben je toe aan een vast salaris, ongeacht het aantal 
behandelingen? En ben je klaar om je verder te specialiseren in een vakgebied? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
 

Jouw func)e als Logopedist  
Als logopedist ga jij je bezighouden met het onderzoeken en behandelen van alle voorkomende logopedische problemen bij 

onze doelgroep (kinderen).  

Naast deze werkzaamheden hebben wij ook nog een plek over in onze TOS behandelgroep binnen onze prakCjk in 

Culemborg. Met deze behandelgroep leren wij, buiten de gebaande paden, maar alCjd vanuit evidenCe, (oudere) kinderen 

communicaCeve vaardigheden. 

Ook is er een plek binnen ons onderzoekscentrum, waar jij het logopedisch onderzoek verzorgt. Samen met KNO-artsen en 

psychologen kom je tot een diagnose en adviseer je een behandeling aan het team.  

  

Een greep uit jouw takenpakket: 

•      Afnemen van logopedische onderzoeken en aan de hand daarvan een gedegen diagnose stellen; 

•      Schrijven van behandelplannen; 

•      Uitvoeren van de logopedische behandeling; 

•      Ouders, verzorgers, scholen en andere mensen die betrokken zijn bij het kind meenemen in de 

       behandeling en zorg dragen voor een juiste communicaCe. 

  

Wie zijn wij? 

Logopedie KinderprakCjk is een allround prakCjk waar alle voorkomende logopedische problemen bij kinderen worden 

behandeld. Van spraak-taalproblemen en OMFT tot stemproblemen en stoPeren.  

We zijn gevesCgd in Culemborg, Leerdam, Neerijnen, Tuil, HaaSen en Meteren. Ons team bestaat uit 15 collega’s en een 

Office Manager. 

Logopedie KinderprakCjk onderscheidt zich van andere logopedieprakCjken door de mulCdisciplinaire aanpak. Zo werken wij 

bijvoorbeeld samen met Medisch Kinderdagverblijven uit de buurt, houden we nauw contact met instanCes als Kentalis en 

nemen wij deel aan een onderzoekscentrum met KNO-artsen en psychologen. 

 

Dit moois hebben we jou te bieden! 
Je krijgt bij ons alle kans om jezelf verder te ontwikkelen. In ons team hebben we veel specialisaCes, waardoor jij de 

mogelijkheid hebt om erachter te komen waar jouw passie ligt en je daarin verder te specialiseren.   

 

Daarnaast kan je rekenen op: 

•      Een vast salaris tussen de €2.700 en € 3.922  bij een fullCme dienstverband) op basis van leeSijd en ervaring. Bij 

ons word je dus niet per behandeling betaald, waardoor je ook in de rusCge periodes zekerheid hebt in je 

salaris; 

•      Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, een studiekostenregeling, telefoon en 

laptop, reiskostenvergoeding en een vergoeding van je NVLF lidmaatschap; 

•      Een hele precge werksfeer met veel collega’s, waardoor je er niet alleen voor staat; 

•      Weinig administraCeve rompslomp aangezien wij een Office Manager hebben die het grootste deel van je 

overneemt. Hierdoor hou jij Cjd over voor het gene waar je voor geleerd hebt en waar je blij van wordt! 

  



Dit ben jij: 
Jij bent een logopedist. Of dat nou iemand met jaren ervaring is, een starter of een herintreder, dat maakt voor ons niet uit, 

je bent sowieso van harte welkom. Als je maar passie hebt voor het vak en graag met kinderen werkt.  

Jij voelt je precg binnen een team en werkt graag met andere disciplines samen, zodat je voor jouw cliënt de beste zorg kan 

dragen. 

 

Daarnaast beschik je over: 

•      Een diploma logopedie (of je studeert binnenkort af); 

•      Een enthousiaste en leergierige instelling; 

•      Goede mondelinge en schriSelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. 

  

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Neem dan snel contact met ons op! 

  

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Yvonne Koopman, prakCjkhouder, op nummer 06-43643391. 

yvonne@logopediekinderprakCjk.nl 

   


