Alvast een betaald kijkje in de keuken van een logopediepraktijk?
Dat kan bij ons, bij logopediepraktijk Wolters in Hengelo
Je bent bij ons welkom in verschillende fases van je logopedieopleiding.





Als stagiair tijdens je opleiding
Als balie-assistent in het eerste en tweede jaar van je opleiding
Als medevormgever van het taalprogramma en het articulatieprogramma dat in de praktijk
ontwikkeld wordt, in alle fases van je opleiding
Als afstudeerder met een opdracht.

of een combinatie hiervan.

Als stagiair begeleiden wij je in je beroepsontwikkeling. We proberen je zoveel mogelijk te laten
zien in de praktijk en proberen aan te sluiten bij jouw wensen en het curriculum van de opleiding

Als baliemedewerker ondersteun je

de logopedisten bij de dagelijkse taken zoals:
het invoeren van nieuwe cliënten invoeren
het verzenden van verslagen
het onderhouden van telefoon- en mailcontact onderhouden
Afhankelijk van hoe ver jij bent in je studie kunnen we je soms de mogelijkheid bieden tot het
ondersteunen bij het afnemen van testen en kun je meewerken aan het ontwikkelen van materialen
van de Hiwo uitgeverij.

Als medevormgever van de programma’s die in de praktijk ontwikkeld worden help je mee
met het maken van oefeningen voor kinderen, het testen van de materialen en andere praktische
voorkomende zaken. Je kunt dit doen op een vast dagdeel in de week in de logopediepraktijk.

Als afstudeerder gaan we graag met je in gesprek om mee te denken over een
scriptieonderwerp of onderzoek en bieden we je de gelegenheid in de praktijk onderzoek te doen,
mits dit past binnen onze visie.

De praktijk is gespecialiseerd in spraak-/taalproblemen, stotteren, preverbale logopedie en OMFT.
Daarnaast beschikt iedereen over de specialisme lees- en spellingsproblemen, waaronder dyslexie.
Het is mogelijk om af en toe eens mee te kijken met deze specialistische behandelingen, zodat je
bijbaan goed past bij je opleiding.
Lijkt het je leuk en ben je één of meer dagen in de week beschikbaar? Neem dan snel contact met
ons op.

Contactgegevens:
Logopediepraktijk H.P. Wolters
t.a.v. Hilde Wolters
7555 BB Hengelo
Telefoon: 074-2505011 / 06-42252950
info@hwolters.nl

Kijk ook eens op onze websites: www.hwolters.nl, www.spellenmetspecht.nl

