Onderzoek en onderwijs

Stageprofiel SPH studenten locatie Oegstgeest
Aantal stageplaatsen dagkliniek: één (minimaal negen maanden)
Aantal stageplaatsen kliniek: één (minimaal negen maanden)
Studenten: SPH derde jaar
Intensiteit: 32 uur per week
Start lange stage: de eerste week van september
Praktijkopleider: De heer Pieter Rietdijk (SPH)

Werkbegeleiding
Een van de ervaren sociotherapeuten van het vaste team van de dagkliniek of de kliniek wordt voor de duur van de
stage aangesteld als werkbegeleider. Deze sociotherapeut volgt de stagiaire gedurende het gehele traject. Dit
houdt niet in dat de stagiaire alleen met de werkbegeleider samenwerkt, maar juist ook met andere
sociotherapeuten, zeker als er sprake is van onregelmatige diensten. In de stagegidsen van de hogescholen staan
de taken van de werkbegeleider verder beschreven.
Omschrijving van de afdelingen
Op de dagkliniek en de kliniek van locatie Oegstgeest voeren we behandelingen uit volgens een behandelplan.
Behandelingen zijn multidisciplinair en vinden plaats in verschillende groepen die zijn afgestemd op de aard van
de problematiek. Daarnaast biedt de kliniek ook de mogelijkheid voor crisisopvang van cliënten van de polikliniek
en dagkliniek. In de kliniek is plaats voor 42 cliënten, verdeeld over drie afdelingen.
Taken van de stagiaire
In overleg met praktijkopleider en werkbegeleiders wordt de student ingeschakeld bij de sociotherapeutische
activiteiten. Het takenpakket wordt ingevuld in overeenstemming met de bekwaamheden en werkervaring van de
stagiair. Ook wordt de stagiaire geïntroduceerd bij de andere afdelingen.
De leerroute kenmerkt zich, onder begeleiding van de werkbegeleider, door een geleidelijke opbouw van taken en
verantwoordelijkheden naar steeds meer autonomie.
Halverwege de stageperiode wordt een evaluatie gehouden en formuleren we verdere leerpunten. In de laatste
weken van de stage vindt een eindevaluatie plaats.
Leerdoelen
Contacten met cliënten leggen en onderhouden van werkrelaties; Inzicht verwerven in en
toepassen van groepsdynamische methodieken; Begeleiden van werkpunten-formulering
en voortgangsevaluatie door cliënten.
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
hulpverleningscontacten en in contacten met mensen uit andere culturen;
Kandidaten zijn 'leerbaar'; wat inhoudt dat ze hun sterke en zwakke kanten ter discussie durven stellen, dat ze
fouten durven te maken en daarvan willen leren; zijn reflexief en persoonlijk en professioneel kunnen
communiceren;
Kandidaten hebben een zekere mate van persoonlijke groei bereikt. Ze kunnen improviseren, ze zijn
flexibel, hebben een nodige dosis zelfdiscipline en zijn in staat grenzen te stellen tussen zichzelf en hun
patiënten.
Deze kenmerken moeten op een professioneel basisniveau aanwezig zijn. Uiteraard worden stagiaires
gestimuleerd om deze kenmerken gedurende de stage verder te ontwikkelen.
Aanmeldingsprocedure
Aanstaande stagiaires kunnen informatie inwinnen bij de praktijkopleiders. Indien zij voor plaatsing in aanmerking
willen komen sturen ze een sollicitatiebrief met motivatie en CV aan:

Dhr P. Rietdijk (Praktijkopleider)
Stichting Centrum '45
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
Contact
Indien u meer informatie wilt hebben over het onderwijsaanbod van Centrum '45, kunt u contact opnemen
met de heer Pieter Rietdijk: p.rietdijk@centrum45.nl

