
Al vele jaren leiden wij collega’s op tot vakkundige GZ-Psychologen en gespecialiseerde 

Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten. Wil jij hieraan bijdragen? Grijp dan deze 

unieke kans! 

 

Binnen De Forensische Zorgspecialisten zoeken wij per direct een: 

 

P-opleider 
(m/v/x, 16 uur per week) 

 

Wil je je voor meer uren aan ons verbinden, dan is het ook mogelijk deze functie te 

combineren met de functie van Klinisch Psycholoog.   
 

De P-opleider coördineert de praktijkopleidingen gericht op postmaster opleidingen in de 

gedragswetenschappen die tot een BIG-registratie leiden (Gezondheidszorgpsycholoog, 

Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog).  

 

Wat ga je doen? 

 

• Als P-opleider ben je (functioneel) eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke 

kwaliteit en goede organisatie van de opleidingstrajecten binnen onze Stichting, 

conform de landelijk vastgestelde eisen.  

• Daarnaast vervul je een aantal overstijgende taken in voorwaardenscheppende en  

beleidsmatige zin, zoals het formuleren en uitvoeren van beleid ten aanzien van 

(de kwaliteit van) de P-opleidingen, arbeidsvoorwaarden en werving van de P-

opleidelingen.  

• Je neemt deel aan het LPO, het Landelijk P-opleiders Overleg. 

• De P-opleider fungeert ook als praktijkopleider en draagt daarmee de 

voorgeschreven verantwoordelijkheden voor die P-opleidelingen die onder haar 

verantwoordelijkheid als praktijkopleider vallen. 

 

Wie ben jij? 

 

• Je bent minstens drie jaar geregistreerd en hebt tenminste drie jaar fulltime 

werkervaring als klinisch psycholoog. 

• Je hebt kennis, ervaring en affiniteit met begeleiding, bijvoorbeeld als 

regiebehandelaar, supervisor, werkbegeleider en/of praktijkopleider. 

• Je bent bereid om de verschillende opleidingslocaties binnen de Stichting te 

bezoeken. 

 

Wat bieden wij? 

 

• Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, in lijn met de cao-ggz. Inschaling 

is in functiegroep FWG 70, minimaal €  4.955,00 en maximaal € 6.836,00. 

Afhankelijk van leeftijd en ervaring is een arbeidsmarkttoeslag mogelijk. 

• Een 16-urige werkweek, waarbij 36 uur een volledige werkweek is. 

• Veel opleidingsmogelijkheden en een persoonlijk opleidingsbudget. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, in lijn met de cao-ggz, waaronder een dertiende 

maand. 

• Een boeiende werkomgeving bij een organisatie die opnieuw het keurmerk voor 

Beste Werkgevers in de wacht heeft gesleept.  

• Bij goed functioneren bieden we je, na een tijdelijk dienstverband, graag een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. 

• Wat ook goed is om te weten, de standplaats kan in overleg bij een van onze 

Klinieken of Waag vestigingen zijn. 

 



Hebben wij jouw interesse gewekt? 

Dan komen wij graag met jou in contact! Solliciteer via de link "solliciteer direct" op onze 

website www.werkenbijdfzs.nl/vacatures.  

Liever eerst wat meer informatie? Neem dan even contact op met Birgit Deneer, onze 

huidige P-opleider via 06-21272859 of bdeneer@dewaagnederland.nl. 

  

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor de 

aanstellingsprocedure is het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) 

een verplicht onderdeel. 

 

Acquisitie door werving en selectie-, detacherings- of uitzendbureaus naar aanleiding van 

deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

http://www.werkenbijdfzs.nl/vacatures

