Bij het Pieter Baan Centrum en Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek
ontstaat in het voorjaar van 2021 een vacature voor de functie van

Psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PioG) m/v
voor de gedeelde opleidingsplaats Pieter Baan Centrum en Oostvaarderskliniek
standplaats Almere

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is het observatiecentrum van het Nederlands Instituut voor
Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het PBC doet uitvoerig diagnostisch
onderzoek ten behoeve van de rechtspraak, behandelevaluaties (tbs-maatregeladvies) en
forensische indicatiestelling. Binnen het PBC wordt daartoe, naast een uitgebreid klinisch
psychologisch onderzoek, uitgebreid testpsychologisch onderzoek verricht naar intelligentie,
cognitieve functies, persoonlijkheid en psychiatrische symptomen.
De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch behandelcentrum waar patiënten
worden behandeld die een tbs-maatregel opgelegd hebben gekregen. Het gaat daarbij om
patiënten met complexe psychische stoornissen die ernstige delicten hebben gepleegd. De
behandeling is multidisciplinair georganiseerd en heeft als hoofddoel het delictgevaar te
verminderen. Is dit gerealiseerd, dan kunnen patiënten terugkeren in de maatschappij, of
doorstromen naar minder beveiligde voorzieningen.
Zowel het Pieter Baan Centrum als de Oostvaarderskliniek zijn gevestigd in Almere.
Taken
Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG) hou je je bezig met de specifieke
forensische aspecten van de diagnostiek en behandeling van justitiabelen en tbs-patiënten.
Je verricht diagnostiek en stelt risicotaxaties op. Je verdiept je in een aantal specifieke
diagnostische methoden, waarbij je verschillende tests afneemt, het testmateriaal
interpreteert, gesprekken voert met de justitiabele en hierover vervolgens verslag uitbrengt.
Je werkt met begeleiding en onder supervisie van ervaren medewerkers.
Ook ga je, onder verantwoordelijkheid van een hoofd behandeling, uitvoering geven aan
(een deel van) het behandelingsplan vanuit je specifieke deskundigheid, in afstemming met
de overige leden van het multidisciplinaire team. Voorbeelden zijn het uitvoeren van
delictanalyses / delictscenarioprocedures, focale gesprekken met een beperkt aantal sessies
of het mede uitvoeren van groepstherapiëen of systeeminterventies. Je woont diverse
multidisciplinaire behandelplanbesprekingen en teambesprekingen bij. Hiernaast neem je
deel aan intradisciplinaire intervisiegesprekken. Je adviseert vanuit je vakinhoudelijke
deskundigheid over het optimaliseren van een behandelklimaat op de afdeling.
Functie-eisen
Je dient te beschikken over een afgeronde masteropleiding psychologie en een LOGOverklaring. De complexiteit van het werken met onze doelgroep vraagt om een stevige
persoonlijkheid, iemand die afstand- nabijheid goed kan hanteren, stressbestendig is en
relativeringsvermogen heeft. Je beschikt daarnaast over goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden. Ervaring als psycholoog op het gebied van diagnostiek en
behandeling en aantoonbare interesse in de forensische doelgroep zijn vereist. Wij hanteren
een leeftijdsgrens van 25 jaar.
Arbeidsvoorwaardengegevens
Salaris
Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.631,28 en
maximaal € 4.229,30 (bruto) bij een dienstverband van 36 uur per week. Daarnaast bestaat

het IKB; dit betreft een eindejaarsuitkering en vakantiegeld ter hoogte van 16,3 % over het
bruto jaarsalaris.
Dienstverband
Het cursorische deel van de opleiding start in het voorjaar van 2021 en vindt plaats bij de
RINO Groep te Utrecht. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding tot
GZ-psycholoog (twee jaar). De functie is voor 36 uur per week en de standplaats is Almere.
Bijzonderheden
• Als je voor deze functie in aanmerking wil komen, dien je te zijn aangemeld bij het
centraal meldpunt van de GZ-opleiding.
• Opleidingstijd:
Het NIFP/PBC en de Oostvaarderskliniek dragen zorg voor werkbegeleiding, supervisie
en intervisie binnen de werktijd. Studietijd en het bijwonen van de opleidingsdag is
grotendeels in eigen tijd van de medewerker.
• Opleidingskosten:
Er kan een aanvraag worden ingediend om de opleidingskosten vergoed te krijgen tot
een maximum van 17.500 euro.
• Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
• De werkzaamheden worden in beginsel op de standplaats verricht, waarbij daarnaast ook
de mogelijkheid bestaat dat taken voor kortere of langere tijd op een andere locatie
worden verricht.
• Wij zijn op zoek naar een psycholoog die de wens heeft om, na de GZ-opleiding, pro
Justitia rapporteur te worden. Het traject daartoe zal in overleg worden gefaciliteerd.
Inlichtingen
Meer informatie kan worden ingewonnen bij mw. B. Boer, klinisch psycholoog en
praktijkopleider (PBC), bereikbaar via Br.Boer@dji.minjus.nl.
Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór 1 augustus 2020 sturen naar
opleidingen.nifp@dji.minjus.nl, onder vermelding van “GZ-opleiding PBC 2021”.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus.

