Opleidingsplaats Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
(GioS)
ARQ Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van
mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond de psychotraumatologie
wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs.
ARQ Centrum '45 heeft het keurmerk TOPGGz vanwege de structurele verankering van
onderzoek en kennisoverdracht binnen de behandeling. De landelijke expertisefunctie is
vastgelegd middels een ministerieel besluit.
Algemene informatie
Binnen ARQ Centrum '45 richt de behandeling zich primair op mensen met ernstige en complexe
psychotraumaklachten. Voorbeelden zijn geweld tijdens oorlog en vervolging zoals bij
vluchtelingen en militairen, geweld tijdens het werk, zoals bij politiemensen, brandweerlieden en
andere hulpverleners, verkeersslachtoffers, geweld bij rampen, rellen, gijzelingen en aanslagen, en
(vroegkinderlijk) seksueel geweld. Tevens worden patiënten met tweedegeneratie problematiek
behandeld.
Een groot deel van de behandelingen vindt plaats in multidisciplinair verband. Gezien de 3de lijns
expertise functie van Centrum ’45 wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en innovatie.
Voor de verschillende aandachtsgebieden zijn expertiseteams gevormd. Medewerkers hebben
binnen hun aanstelling veelal een gecombineerd takenpakket van behandeling en daarnaast
deelname in onderzoeks-, innovatie- of onderwijsprojecten.
De gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog (GioS) zal in de
opeenvolgende jaren werkzaam zijn in de verschillende afdelingen van Centrum '45, te weten de
kliniek, de polikliniek en de dagkliniek in Oegstgeest en/of de polikliniek en/of dagkliniek in Diemen.
Het onderdeel wetenschappelijk onderzoek is afdeling overstijgend. Het is een traject van 4 jaar
dat aansluit bij een groter onderzoeksproject dat ten dienste staat van de behandeling of/en dat put
uit gegevens van de eigen interne data. Het onderdeel management en overige taken betreft in de
huidige vorm voornamelijk projectmanagement, en loopt in ontwikkeling parallel aan de eisen van
de opleiding.
De leerroute van de Gios wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw van taken en
verantwoordelijkheden onder begeleiding van de werkbegeleider. De noodzakelijke begeleiding en
supervisies geschieden door gekwalificeerde klinische psychologen en/of psychotherapeuten met
grote ervaring op dit specifieke terrein. Er is samenwerking met een aantal instellingen met de
mogelijkheid tot het volgen van externe keuzestage.
Functie-informatie
•
Actieve participatie in het behandelteam m.b.t. intake, diagnostiek en behandeling;
•
Het doen van intakegesprekken en specialistisch diagnostisch onderzoek, het stellen van
indicaties en het uitvoeren van -complexe- behandelingen;
•
Het verzorgen van systematische verslaglegging en terugrapportage naar verwijzers of
belanghebbenden;
•
Participeren in één van de projecten van lopend wetenschappelijk onderzoek van een van de
Research Tracks.
©

•

Opzetten en uitvoeren van project management opdracht

Functie-eisen
•
De opleiding als GZ-psycholoog met goed gevolg hebben afgelegd;
•
Kan de eigen motivatie overbrengen in het behandelen van geweldsgetraumatiseerden uit
andere culturen;
•
Kan als professional en als persoon het overgedragen leed verdragen en hanteren;
•
Een constructieve leerattitude en vermogen 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;
•
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
• De aanstelling is op basis van een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van vier jaar;
• Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur, de functie is ingedeeld in
functiegroep 65.
• Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO¬GGZ.
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