Stageprofiel Creatieve Therapie (muziek- en beeldende
therapie)
ARQ Centrum’45 biedt praktijkstageplaatsen aan voor derdejaars stagiaires creatieve therapie beeldend
en creatieve therapie muziek van de bachelor opleiding tot creatief therapeut. Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor al dan niet gecombineerde onderzoeks- en praktijkstages van derde- en vierdejaars
studenten. De onderzoeksvraag wordt in samenspraak met ARQ Centrum’45 geformuleerd, opdat het
rendement voor zowel de onderwijsinstelling als de stage-biedende instelling zo groot mogelijk is.
Stagiaires zijn werkzaam op de verschillende locaties en afdelingen van ARQ Centrum’45: binnen de
dagkliniek locatie Oegstgeest, de kliniek Oegstgeest en de dagkliniek locatie Diemen.
Stages worden geboden voor minimaal 6 maanden.
Contact en goed overleg met de onderwijsinstelling en met de stagebegeleiders vanuit de instelling
tijdens de periode van de stage is voor ons een belangrijke voorwaarde. Zo kunnen sterke kanten en
hiaten in zowel onderwijs- als stageplek op tijd geconstateerd worden en kan de stagiair een optimaal
proces doorlopen.

Taken van de creatief therapeut in opleiding
De creatief therapeut in opleiding participeert in diverse behandelgroepen onder begeleiding van een
creatief therapeut in cliëntcontacten ten behoeve van observatie en diagnostiek. De leerroute kenmerkt
zich door een geleidelijke opbouw van taken en verantwoordelijkheden. Op indicatie kan, onder
supervisie van een creatief therapeut, individuele creatieve therapie geboden worden.
De creatief therapeut in opleiding kan ook participeren in (deel)projecten van wetenschappelijk
onderzoek. ARQ Centrum’45 voorziet in de noodzakelijke begeleiding en supervisies door
gekwalificeerde creatief therapeuten met grote ervaring op dit specifieke terrein.

Profiel van de kandidaat:
•

Kandidaten kunnen duidelijk hun motivatie overbrengen voor het behandelen van
geweldsgetraumatiseerden uit Nederland of andere naties;

•

Kandidaten moeten bereid zijn zicht te verwerven op hun eigen functioneren in Nederlandse

•

Kandidaten zijn 'leerbaar', wat inhoudt: ze durven zichzelf in hun sterke en zwakke kanten ter

hulpverleningscontacten en in contacten met mensen uit andere culturen;
discussie te stellen, durven fouten te maken en daarvan te leren; ze zijn reflexief en kunnen
persoonlijk en professioneel communiceren;
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•

Kandidaten hebben een zekere mate van persoonlijke groei bereikt. Ook kunnen ze
improviseren, zijn flexibel met een nodige dosis zelfdiscipline en in staat grenzen tussen zichzelf
en de patiënten te houden.

Deze kenmerken moeten op een professioneel basisniveau aanwezig zijn. Uiteraard worden stagiaires
gestimuleerd om deze kwaliteiten gedurende de stage verder te ontwikkelen.

Locaties:
Stageplaatsen zijn mogelijk binnen verschillende afdelingen van ARQ Centrum’45:
kliniek en dagkliniek locatie Oegstgeest: twee plaatsen

Procedure:
Solliciteren kan door het versturen van een sollicitatiebrief en een curriculum vitae aan:
ARQ Centrum’45
t.a.v. mw. C. Wilms, praktijkopleider vak therapieën
e-mail: c.wilms@centrum45.nl

Contact
U kunt na raadpleging van de informatie op deze pagina's met vragen over de stage Creatieve Therapie
contact opnemen met mw. C. Wilms, praktijkopleider Vaktherapieën, telefoonnummer 071-5191500,
e-mail: c.wilms@centrum45.nl
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