Onderwijs en opleiding
Stageprofiel HBO-V studenten - afdelingen vluchtelingen en asielzoekers
Aantal stageplaatsen kliniek: 1
Studenten: HBO-V vierde jaar
Intensiteit: 32 uur per week
Start HBO-V: vierdejaars ingaande in september of december, afhankelijk van de duur van de stage
Praktijkopleider: Dhr P.Rietdijk
Werkbegeleiding
Eén van de ervaren sociotherapeuten van het vaste team van de dagkliniek of de kliniek zal voor de duur van de
stage worden aangesteld als werkbegeleider. Deze volgt de stagiaire gedurende het gehele traject. Dit houdt niet
in dat de stagiaire alleen met de werkbegeleider samenwerkt, maar juist ook met andere sociotherapeuten, zeker
indien er sprake is van onregelmatige diensten. In de stagegidsen van de hogescholen worden de taken van de
werkbegeleider verder beschreven.
Stage in de kliniek
In de klinische afdeling voor getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers worden ernstig, recent
getraumatiseerde volwassen cliënten behandeld vanuit een psychiatrisch medische optiek. De politieke
traumatisering staat op de voorgrond. De behandeling duurt ongeveer 6 maanden en geschiedt in een
multidisciplinair behandelteam.
Taken van de stagiaire
In overleg met praktijkopleider en praktijkbegeleiders wordt de HBOV -student ingeschakeld bij de
sociotherapeutische en medisch therapeutische activiteiten. Het takenpakket wordt ingevuld in overeenstemming
met de bekwaamheden en werkervaring van de stagiair. Ook wordt de stagiaire geïntroduceerd bij de andere
afdelingen.
De leerroute wordt, onder begeleiding van de praktijkbegeleider, gekenmerkt door een geleidelijke opbouw van
taken en verantwoordelijkheden naar steeds meer autonomie. Halverwege de stageperiode wordt een evaluatie
gehouden en worden verdere leerpunten geformuleerd. In de laatste weken van de stage wordt een eindevaluatie
gehouden.
Leerdoelen:
leren observeren en herkennen van specifieke ziektebeelden en ziektekenmerken
inventariseren en mede uitvoeren van behandelplan
verstrekken van medicijnen en andere medische verrichtingen
voeren van groeps- en individuele gesprekken, eventueel met behulp van tolken
inzicht verwerven in, en omgaan met specifieke transculturele PTSS
Verwachtingen t.a.v. de stagiaires HBO-V
- Kandidaten tonen motivatie voor het behandelen van gewelds-getraumatiseerden uit Nederland of andere naties.
- Kandidaten moeten bereid zijn zicht te verwerven op hun eigen functioneren in Nederlandse
hulpverleningscontacten en in contacten met mensen uit andere culturen.
- Kandidaten zijn 'leerbaar' dat wil zeggen ze durven zichzelf in hun sterke en zwakke kanten ter discussie te
stellen, durven fouten te maken en daarvan te leren; ze zijn reflexief en kunnen persoonlijk en professioneel
communiceren.
- Kandidaten moeten zelfstandig kunnen werken en een zekere mate van persoonlijke groei hebben bereikt. Ook
kunnen ze improviseren, ze zijn flexibel met een nodige dosis zelfdiscipline en in staat grenzen tussen zichzelf en
de cliënten te onderhouden.
Deze kenmerken moeten op een professioneel basisniveau aanwezig zijn. Uiteraard worden stagiaires
gestimuleerd om deze kenmerken gedurende de stage verder te ontwikkelen.

Aanmeldingsprocedure
Aanstaande stagiaires kunnen informatie inwinnen bij de praktijkopleiders. Indien zij voor plaatsing in aanmerking
willen komen kunnen ze een sollicitatiebrief sturen met motivatie en cv.
HBO-V:
Dhr. P.Rietdijk (Praktijkopleider)
Centrum ’45 '
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
Contact
Indien u meer informatie wilt hebben over het onderwijsaanbod van Centrum '45, kunt u contact opnemen met: drs.
I.v.d.Velden, onderwijscoördinator, tel. 071-5191500, e-mail: i.v.d.velden@centrum45.nl

