
  

 

 

 

 

Calder Werkt aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Dit doen we in 

opdracht van werkgevers of uitkeringsinstanties. We maken diagnoses (fysiek, 

psychisch, taal, competenties etc.), we begeleiden mensen naar een nieuwe baan en 

voeren loonwaarde onderzoeken in opdracht van gemeenten en UWV uit. Werkgevers 

ondersteunen we op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding.  

 

Calder Werkt is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van Aob Compaz, Callant, 

Calder Mobile en Alexander Calder Arbeidsintegratie. Dankzij deze samenvoeging is 

ruim twintig jaar ervaring en kennis binnen het domein Werk samen gebracht in één 

organisatie. Calder Werkt is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van 

bedrijven op het gebied van Zorg, Onderwijs en Werk.  

 

Voor Zuid & Midden Nederland  zijn we op zoek naar een: 

 

Testpsycholoog  

(oproepbasis) 

 

Doel van de functie 

Als Testpsycholoog geef je advies over het onderwijsniveau van kinderen. Je neemt 

testen af bij groepen op basisscholen conform de geldende voorschriften. Je maakt 

onderdeel uit van een team van o.a. psychologen, orthopedagogen, 

onderwijsdeskundigen en adviseurs. 

  

Wij vragen 

 Een afgeronde of bijna afgeronde WO-opleiding in de richting van orthopedagogiek, 

klinische-, gedrag-, ontwikkel- of neuropsychologie; 

 In het bezit van een BAPD; 

 Je bent ingeschreven in het NIP-register; 

 Ervaring met verschillende diagnostische instrumenten;  

 Ervaring met testafnames, bij voorkeur met NIO toetsen; 

 In staat zijn om kinderen te beoordelen en psychische problemen of beperkingen te 

vertalen naar consequenties; 

 Je haalt voldoening uit de omgang met kinderen en jongeren;  

 Je kunt je prima voor een groep of klas staande houden; 

 Bereid om te reizen. 

 

Wij bieden 

 Een marktconform salaris; 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;  

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);  

 8% vakantiegeld; 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;  



  

 Professionele werkomgeving; 

 Deskundige en betrokken collega’s; 

 Collectieve zorgverzekering; 

 Gratis sportabonnement; 

 Reiskostenvergoeding. 

 
Naast het werk als testpsycholoog kan het zijn dat je op andere projecten van Calder 

Werkt wordt ingezet. Bijvoorbeeld als trainer, jobcoach,  als psycholoog voor 

individueel psychologisch onderzoek en of als uitvoerder van dyslexieonderzoeken.  

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren kennen. We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@calderwerkt.nl  Wil je eerst 

inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Geert 

Jansen via 06-20547545. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl  
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