Opleidingsplaats psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Kind en
Gezin.
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 Nationaal Psychotrauma Centrum, de internationaal
toonaangevende groep van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en
psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving.
Algemene informatie opleidingsplaats
ARQ Centrum’45 is een landelijk werkende instelling waar overlevenden van oorlog en politiek
geweld worden behandeld. In de behandeling staat de psychische en psychiatrische problematiek
rondom het getraumatiseerd zijn centraal. Er zijn twee locaties. De locatie in Oegstgeest kent
klinische, dagklinische en poliklinische afdelingen. Er vindt behandeling plaats van de eerste
generatie oorlogsoverlevenden van de Tweede Wereldoorlog en cliënten van de tweede-generatie,
van veteranen van het Nederlandse leger (o.a. van VN-vredesmissies), en van vluchtelingen en
asielzoekers. De locatie in Diemen behandelt getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers in
dagklinische en poliklinische voorzieningen.
De GZ-psycholoog in opleiding is werkzaam in 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.
Functie-informatie
• Actieve participatie in het jeugdteam m.b.t. 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
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op dit specifieke terrein.
Profiel van de kandidaat
• Master Klinische of gezondheidspsychologie of ontwikkelingspsychologie dan wel een
vergelijkbare opleiding met LOGO verklaring of 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.
• 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
• 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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