
Vacature Specialistische Leesbehandelaar  
bij SWV Onderwijs Dat Past (inclusief opleiding) 

  
Heb je interesse in een baan als Specialistisch Leesbehandelaar bij Onderwijs Dat Past?  
Wil je jouw expertise op het gebied van leesproblemen en dyslexie aanscherpen en 
uitbreiden? Wil je over dé kennis en vaardigheden beschikken om:  
1             Leerlingen met lees- en spellingproblemen te kunnen behandelen; 
2            Leerkrachten/scholen die vragen hebben over kinderen met lees- en spellingproblemen 
te kunnen begeleiden.  
  
De inzet van de leesbehandelaar wordt op dit moment wijkgericht vormgegeven in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. De Gespecialiseerd Leesbehandelaars werken samen in een 
team/vakgroep waarmee je supervisie deelt. 
  
Bij de baan als Gespecialiseerd Leesbehandelaar hoort een opleiding die bekostigd wordt 
door Onderwijs Dat Past. Na deze opleiding zullen de uren die je werkt als Leesbehandelaar 
(via het schoolbestuur) bekostigd worden door Onderwijs Dat Past. Je blijft in dienst van je 
eigen bestuur. 
  
De looptijd van de opleiding is van 1 september 2020 – 1 juli 2021 

De opleiding kent een leermeester-gezel-karakter en wordt verzorgd door Sandra van 
Leeuwen. 
  
De opleiding bedraagt 100 uur: 
Een dag stage per week met daarin: 
54 uur individuele supervisie en deelname aan multidisciplinair overleg 

24 uur onderwijs gericht op de volgende deelgebieden: 
 Orthodidactiek 

 Neuropsychologie 

 Toegepaste gedragsleer 
 Gespreksvoering 

 
Na de opleiding ben je in staat tot: 

 Het organiseren van een leerrendement van minimaal 85% bij leerlingen die 
gebruik maken van dit arrangement. 

 De leesspecialist weet voor welke instructie de leerling ontvankelijk is (in ortho-
didactische zin en qua gedrag). 

 Het begeleiden van IB-er en leerkracht bij het implementeren van de kennis. 
 
Houd er rekening mee dat er van je bestuur bekostiging wordt verwacht van: 
Eén dag stage en onkosten vervanging tijdens uw stage 

Aanschaf behandelmateriaal 
Een behandelruimte met kantoorinrichting 

Een wachtruimte voor ouders 

Een laptop 

  



Op 9 en 16 april zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden bij ODP op de Piersonstraat 31. 
  
Bij interesse is het belangrijk dat je bovenstaand traject bespreekt met je directeur, zodat je 
directeur dit kan aangeven bij het bestuur. Zij dienen toestemming te geven alvorens je kan 
deelnemen aan de sollicitatie.  
  
Na goedkeuring van je directeur en bestuur ontvang ik per mail, vóór 18 maart: 
- Een sollicitatiebrief en CV 

- Hoeveel dagen (en welke dagen) je beschikbaar bent in het schooljaar 2020-2021 

- Op welke dag/tijd je op sollicitatiegesprek kan komen: 

  
Dinsdag 9 april 

 13.30u-14.15u 

 14.15u-15.00u 

 15.00u-15.45u 

 
Donderdag 16 april 

 11.00u-11.45u 

 11.45u-12.30u 

 12.30u-13.15u 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Sandra van Leeuwen  

Trainer en coördinator afdeling SLB  
(Specialistische Leesbegeleiding) bij PRIMO/ODP 

s.vanleeuwen@primoschiedam.nl 
 


