GZ Psycholoog in opleiding
Algemene informatie
Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van
mensen met psychotraumaklachten die zijn ontstaan door vervolging, oorlog of
(beroepsgerelateerd) geweld. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld
door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum
'45 heeft in 2009 voor beide locaties, Oegstgeest en Diemen, het keurmerk TOPGGz ontvangen,
vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en
kennisoverdracht binnen de organisatie.
Stichting Centrum ’45 is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, een ondersteunende holding
voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de
gevolgen van schokkende gebeurtenissen. De partners in Arq zijn alle specialist op hun eigen
terrein en hebben ieder unieke expertise, ervaring en innovatiekracht (in zowel nationaal als
internationaal verband).
Functie-informatie
De GZ-psycholoog in opleiding zal werkzaam zijn op de locatie Diemen in de Jeugdafdeling en in
de kliniek in Oegstgeest. In de kliniek bevinden zich enkele jonge kinderen die samen met hun
getraumatiseerde ouder zijn opgenomen.
De patiënten die voor behandeling komen, lijden aan complexe problematiek waarin de directe of
indirecte traumatisering door oorlogs- of martelingsgeweld een belangrijke rol spelen naast de
interculturele factoren en de migratieproblematiek waaronder de verblijfsstatus. Er is sprake van
cumulatieve traumatisering. Regelmatig wordt er gewerkt met tolken.
In de behandeling van jeugdigen worden de ouders actief betrokken. Er is sprake van individuele
behandelingen, ouderbegeleiding en systeembehandelingen. In de dagkliniek is er sprake van een
groepsgerichte aanpak en multiple family therapy. De differentiële aanpak van de
traumaproblematiek geschiedt gedoseerd in samenhang met de andere factoren.
Taken

Actieve participatie in het jeugdteam met betrekking tot intake, diagnostiek en behandeling;

het doen van intakegesprekken en diagnostisch onderzoek, het stellen van indicaties en het
uitvoeren van behandelingen;

het verzorgen van systematische verslaglegging en terugrapportage naar verwijzers of
belanghebbenden;

participeren in één van de projecten van lopend wetenschappelijk onderzoek.
De leerroute van de GZ-psycholoog i.o wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw van taken
en verantwoordelijkheden onder begeleiding van de werkbegeleider. De noodzakelijke begeleiding
en supervisies geschieden door gekwalificeerde psychologen met grote ervaring op dit specifieke
terrein.
Functie-eisen/profiel

Afgeronde masters opleiding psychologie

Kan de eigen motivatie overbrengen in het behandelen van geweldsgetraumatiseerden uit
andere culturen; in het bijzonder met kinder- en jeugdigen

kan als professional en als persoon het overgedragen leed verdragen en hanteren;

is in staat te reflecteren op het eigen functioneren in relatie tot geweldsgetraumatiseerden uit
andere culturen o.a. in supervisie en intervisie;

in staat om in een multidisciplinair team constructief te functioneren;
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goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Procedure
Ieder jaar verschijnt er een bundel vacatureomschrijvingen bij de PDO-GGZ Leiden/Rotterdam
waarin ook de GZ-opleidingsplaats van Stichting Centrum '45 vermeld staat met een omschrijving
van de wijze hoe op een plaats gesolliciteerd kan worden.
Solliciteren kan door het sturen van een sollicitatiebrief, een curriculum vitae, twee
referentiebrieven en een kopie van de LOGO-verklaring.
De LOGO-verklaring moet vooraf geregeld worden via het Centrale Aanmeldadres:
Academisch Centrum Sociale Wetenschappen KUN Opleiding & Nascholing, SPON
o.v.v. Centrale aanmelding GZ
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
E-mail: centrale-aanmelding-gz@ACSW.kun.nl Website: http://www.socsci .ku n.n l/ac/
Contact
Indien u meer informatie wilt hebben over de stage GZ-psycholoog in opleiding kunt u contact
opnemen met mevrouw S. de la Rie, praktijkopleider gedragswetenschappen,
e-mail: S.de.la.Rie@centrum45.nl
telefoon: 020- 6274974.
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