Opleidingsplaats GZ-psycholoog (m/v)
De Dienst Justiele Inrichtingen heeft een zorgplicht voor alle gedetineerden. Binnen
de Penitentiaire Inrichting (PI) Middelburg werk je aan de individuele geestelijke
gezondheidszorg van individuele gedetineerden. Ook zet jij je in voor het verbeteren
van het algemene detentieklimaat. Jij geeft richting en inhoud aan de geestelijke
gezondheidszorg binnen de inrichting.

Jouw werkomgeving
Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) zal je gedurende je opleiding
op 2 verschillende werkplekken je praktijkervaring opdoen. Dit betekent dat je 3
dagen in de PI Middelburg werkt en 1 dag praktijkervaring opdoet bij Emergis.
Jouw functie
De opleiding tot GZ-psycholoog omvat een tweejarig fulltime programma, met
cursorisch onderwijs georganiseerd door de RINO en praktijkervaring binnen PI
Middelburg en Emergis. Dit laatste onder strikte begeleiding van een
praktijkopleider, werkbegeleider en supervisoren.
Het programma richt zich op de volgende professionele taken: psychodiagnostiek,
indicatiestelling, psychologische behandelingsvormen en taken op het gebied van
voorlichting, consultatie en preventie. Vanuit de differentiatie volwassenen en
ouderen ligt het accent op het werken met volwassenen en ouderen en in mindere
mate kinderen en jeugd.
De opleiding valt onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider van de RINO.
Meer informatie hierover vind je op: www.rinogroep.nl.
Het betreft een functie voor bij voorkeur minimaal 32 uur per week.
Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw profiel
Deze postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is voor psychologen,
pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die breed inzetbaar willen zijn in de
gezondheidszorg.
Je beschikt eveneens over een geldige LOGO-verklaring. Minimaal 2 jaar
werkervaring is gewenst.
Je komt in dienst van de PI Middelburg voor een periode van 2 jaar of voor de duur
van de opleiding.
Ons aanbod
De functie is gedurende de opleiding ingeschaald volgens BBRA-schaal 10.

Informatie en sollicitatie
Voor meer bijzonderheden neem je contact op met opleider: Milie Franck of
Jacqueline Kuypers. Telefoonnummer: 088-0729000 of via e-mail
psychologen.pi.middelburg@dji.minjus.nl.
De opleiding zal starten in maart 2018.
Voor een efficiënte en snelle verwerking van jouw sollicitatie verzoeken wij je
alleen digitaal te solliciteren.

