
 
 
 
De Audiologische Centra van Pento zijn gespecialiseerd in diagnostiek, revalidatie en begeleiding bij slechthorendheid 

en taal-spraakproblematiek. De werkzaamheden worden uitgevoerd in multidisciplinaire teams van professionals. 

 

Pento, is voor de locaties Amersfoort en Zwolle op zoek naar   

 

2 Klinisch fysici-audiologen i.o.  
(fulltime) 

 
De klinisch fysicus-audioloog in opleiding volgt een vier jaar durende opleiding volgens de richtlijnen van de Stichting 
Opleiding Klinische Fysica (OKF).  De opleiding bestaat uit een algemeen klinisch fysisch deel, een klinisch 
audiologisch deel, een academische stage en een deel gericht op wetenschappelijk onderzoek. Het curriculum van de 
opleiding is te vinden op www.stichtingokf.nl . 
Voor de opleiding in Amersfoort wordt samengewerkt met het AMC Amsterdam, voor die in Zwolle met het UMC 
Groningen. Ongeveer de helft van de opleiding vindt plaats op de Pento locatie, de andere helft in het AMC of UMC 
 
De taken van een klinisch fysicus-audioloog zijn: 
-uitvoeren en superviseren van audiologisch onderzoek en audiologische revalidatie van slechthorenden 
-zorgdragen voor vastlegging van gegevens en rapportage 
-adviseren van cliënten, (verwijzend) specialisten en huisartsen 
-bewaken en bevorderen van de deskundigheid van medewerkers van het Audiologisch Centrum 
-ontwikkeling, introductie en implementatie van nieuwe technieken en meetmethodieken in de audiologische 
diagnostiek en revalidatie 
 
Functie-eisen: 
-afgeronde master opleiding in de fysica of vergelijkbaar. Alléén kandidaten met de geschikte vooropleiding komen in 
aanmerking  (voor een overzicht van erkende vooropleidingen zie www.stichtingokf.nl) . 
-affiniteit met patiëntenzorg, met name met de doelgroep: volwassenen (vaak ouderen) en kinderen met 
gehoorproblemen, patiënten met klachten over oorsuizen en duizeligheid. 
-zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team kunnen werken 
-goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
-de aanstelling is voor de duur van de opleiding.  
-fulltime dienstverband (36 uur) 
-arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen (maximale inschaling functiegroep 60) 
 
Informatie kan ingewonnen worden bij dhr. T.T. Prinzen, opleider (033-4726854, t.prinzen@pento.nl of dhr. W. van 
Huffelen, waarnemend opleider, 038-4255322). Belangstellenden worden verzocht vóór 15 februari 2016 hun 
sollicitatie te richten aan de directie van het Audiologisch Centrum, Zangvogelweg 150, 3815 DP Amersfoort, bij 
voorkeur per E-mail: sollicitatie-acam@pento.nl 
 
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal gehouden worden op vrijdag 11 maart ’s middags in Zwolle. 
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