
 

 

Functietitel: gedragswetenschapper (master-niveau) 
 
Doel van de functie: 
De gedragswetenschapper houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van 
kinderen en jeugdigen. Aan de gedragswetenschapper kan advies worden gevraagd bij leer- of 
gedragsproblemen op school. Naast begeleiding en advies kan de gedragswetenschapper ook 
diagnostiek verrichten. 
 
Verantwoordelijkheden:  

 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. 
 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van interventies die gericht zijn op de jeugdige en zijn 

opvoeders.  
 Verantwoordelijk voor het afstemmen van de zorg op inhoudelijk niveau met 

hoofdbehandelaar.  
 Verantwoordelijk voor het geven van richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt 

wordt en de kwaliteit hiervan.  
 Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de verwijzers. Door het 

onderhouden van een dergelijk netwerk blijven de verschillende partijen op de hoogte van 
elkaar werkzaamheden en worden relevante signalen en kennis uitgewisseld.  

 Verantwoordelijk voor dossiervorming.  

Bevoegdheden:  
 Organiseert en coördineert in dialoog met alle betrokkenen de hulpverlening rond de cliënt.  
 Bewaakt de voortgang en de werkwijze van het proces ten behoeve van de kwaliteit. 
 Ondersteunt en adviseert andere professionals en leidinggevenden vanuit inhoudelijke 

expertise.  
 Borgt samen met andere professionals de doeltreffendheid van de diagnostische- en 

hulpverleningstrajecten.  

Taken: 
 Voert een intakegesprek met ouders, kind en hoofdbehandelaar om de situatie in kaart te 

brengen. 
 Voert diagnostisch onderzoek uit, neemt anamnesegesprekken af en legt contact met school 

en andere betrokkenen.  
 Het bijhouden van cliëntrapportages.  
 Werkoverleg in teamverband en werkoverleg met andere professionals.  

Opleiding en ervaring:  
 Afgeronde universitaire master orthopedagogiek of psychologie 

 
Benodigde eigenschappen en vaardigheden:  

 Werkt nauwkeurig en is eerlijk en betrouwbaar.  
 Beschikt over empathisch vermogen.  
 Professioneel en cliëntgericht.  
 In staat om methodisch te werken.  
 In staat om (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen en in 

staat om bij te dragen aan het ontwikkelen van die kennis.  


