
 

 

 

 

 

Stageplaats Forensisch therapeutisch werker FPC de Oostvaarderskliniek 

Ben jij als student Social Work op zoek naar een uitdagende, leerzame en betekenisvolle stage? Dan moet je bij 

de Oostvaarderskliniek zijn. Hier ontwikkel je de competenties om een interessante en complexe doelgroep te 

behandelen: tbs-patiënten of mensen met een verslaving die vaak ernstige delicten hebben gepleegd.  

Je werkt met een uitdagende doelgroep. Maar bij de Oostvaarderskliniek zien wij onze patiënten in de eerste 

plaats als mensen. Mensen met bagage die in aanraking zijn gekomen met justitie. Jij draagt bij aan het 

vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Hoe je dat doet? Door de 

patiënten op jouw afdeling – een groep tussen de 11 en 22 personen – dagstructuur te bieden en door ze goed 

te observeren en te begeleiden. Of je nu samen met ze eet, wandelt of tv kijkt, je bent continu alert op wat je 

ziet.  

Hoe is de interactie in de groep en wat is het effect van iemands gedrag? En hoe passen de patiënten toe wat 

ze tijdens hun therapieën of de gesprekken met de psycholoog leren? Jij observeert en toetst, en op basis van 

je bevindingen ga je het gesprek aan: lopen de patiënten ergens tegenaan in het contact met anderen en hoe 

zitten ze in hun vel? Je bevindingen rapporteer je en stem je continu af met je collega’s. Je werkt nauw samen 

met de anderen in het behandelteam, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater en maatschappelijk 

werker, en collega’s van het dagprogramma. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je volgt een passende studie op hbo-niveau, bijvoorbeeld in de richting van Social Work, Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH), Verpleegkunde of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

(MWD). Als derde of vierdejaars student kom je in aanmerking voor een stageplaats bij de 

Oostvaarderskliniek. 

• Je beschikt al over enige kennis van en bij voorkeur ervaring met de doelgroep. 

• Je hebt een integere instelling.  

• Je kunt goed luisteren, begrijpen, accepteren, aanspreken, bespreken en motiveren. 

Wat bieden wij? 

Een interessante en uitdagende stageplaats! Per september 2023 bieden wij een stageplaats voor minimaal 

drie dagen in de week, voor een periode van minimaal tien maanden. De stagevergoeding is €672,30 op basis 

van een 36 uurs stage. Loop je minder uren stage? Dan ontvang je een vergoeding naar rato. 

Hoe kom je in aanmerking? 

Hebben wij jouw interesse gewekt? Reageer dan direct door middel van een motivatiebrief én cv. Als je ons 

weet te overtuigen van jouw geschiktheid, dan volgt een kennismakingsgesprek. De sluitingsdatum is 20 maart 

2023. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op 27 maart 2023.   

Je kunt jouw sollicitatie richten aan ons Bureau deskundigheidsbevordering, te bereiken via: 

Bureaudeskundigheidsbevorderingovk@dji.minjus.nl . Heb je nog vragen? Bel dan gerust naar Anouk Mulder 

(Coördinator beroepsopleidingen) op 06-25756346 of Marieke Langendijk (Afdelingshoofd) op 088 071 3190. 
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