Opleidingsplek voor psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog
ARQ Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen
met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond 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.
ARQ Centrum ’45 is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van instellingen en
organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.
Algemene informatie opleidingsplek
Binnen ARQ Centrum '45 richt de behandeling zich primair op mensen met ernstige en complexe
psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld. Naast oorlogsgeweld
gaat het dan om geweld tijdens het werk, zoals bij politiemensen, hulpverleners, personeel van
openbaar vervoersbedrijven, geweld bij rellen, gijzelingen en aanslagen, en seksueel geweld of
misbruik. Ook getroffenen van ernstige traumatische gebeurtenissen als gevolg van rampen,
ernstige ongevallen en vroegkinderlijke traumatisering vinden hun weg naar Centrum’45.
De praktijkwerkzaamheden van de PioG beslaan 32 uur en worden verdeeld over de onderdelen
diagnostiek, indicatiestelling en behandeling; het doel is te leren werken met verschillende
doelgroepen, verschillende soorten problematiek en verschillende therapievormen en
referentiekaders. Begeleiding en supervisies geschieden door gekwalificeerde werkbegeleiders en
supervisoren met grote ervaring op dit specifieke terrein. De praktijkwerkzaamheden van de PioG
zijn op de ambulante afdeling in Diemen of/en Oegstgeest.
Functie-informatie
• Het doen van intakes en het stellen van indicaties.
• Het doen van psychodiagnostisch onderzoek.
• Het uitvoeren van behandelingen(individueel en in groepen).
• Het verzorgen van systematische interne verslaglegging en rapportage naar verwijzers en
externe instanties.
• Deelnemen aan patiëntenbesprekingen, beleidsoverleg, intervisie, referaten en een
verdiepingscursus psychotrauma.
Profiel van de kandidaat
• Master Klinische of gezondheidspsychologie of een vergelijkbare opleiding met LOGO
verklaring.
• BAPD aantekening.
• Gemotiveerd voor het diagnosticeren en behandelen van geweldsgetroffenen
• Affiniteit met patiënten uit verschillende culturen.
• Een constructieve leerattitude en bereidheid te reflecteren op het eigen functioneren .
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
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Goede sociale vaardigheden en empathisch vermogen benodigd in de contacten met
patiënten/cliënten.
Bereidheid om op verschillende afdelingen en locaties praktijkervaring op te doen.
Zelfstandig, kritisch-analytisch denken en proactieve houding.
Stressbestendigheid, flexibiliteit en goede timemanagement vaardigheden zijn expliciet bij
dit opleidingstraject van belang.
Bereidheid om op beide locaties te werken is noodzakelijk (Diemen en Oegstgeest)

ARQ Centrum ’45 hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol
als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.
Overige informatie
• Er starten jaarlijks 2 opleidingsplekken, in Diemen en Oegstgeest
• Het aantal uren werkzaam in de praktijk is 32 uur, met een minimum van 24 uur. De
opleidingsdag is daarnaast in eigen tijd.
• Een aanstelling van twee jaar middels een leerarbeidsovereenkomst.
• 100% van de kosten van het technisch theoretisch onderwijs van de GZ opleiding worden
vergoed door de werkgever
• Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur, de functie is ingedeeld in
functiegroep 60.
• De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.
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