
Stageplaats WO Master Klinische Forensische Psychologie – FPC de Oostvaarderskliniek 

Ben jij als masterstudent Klinische Forensische Psychologie 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.  

De Oostvaarderskliniek is een kliniek waar zowel mannen als vrouwen verblijven, die de maatregel 

terbeschikkingstelling (tbs) opgelegd hebben gekregen. De tbs-maatregel kan door de rechter worden 

opgelegd, wanneer een psychische stoornis (mede) heeft geleid tot het plegen van een delict, waar minimaal 

vier jaar gevangenisstraf voor staat, waardoor patiënten (deels) ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Ook 

moet er sprake zijn de aanwezigheid van een risico op herhaling van delictgedrag (recidive).  

Behandeling in de Oostvaarderskliniek richt zich op het verminderen van risicofactoren, die hebben geleid tot 

delictgedrag, met als uiteindelijk doel bijdragen aan de veiligheid van de maatschappij en een verantwoorde 

resocialisatie. De patiëntenpopulatie is erg divers en complex: persoonlijkheidsproblematiek, 

schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, middel gerelateerde en verslavingsstoornissen, 

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals verstandelijke beperking, AD(H)D en 

autismespectrumstoornissen, parafiele stoornissen, en psychotrauma- en stressor gerelateerde stoornissen. 

Binnen de Oostvaarderskliniek wordt op multidisciplinair niveau behandeling geboden. 

Als stagiair ben je werkzaam bij de afdeling die diagnostiek en therapie uitvoert. De nadruk ligt bij aanvang op 

diagnostiek, maar binnen de stage wordt zeker ook de gelegenheid geboden om kennis te maken met alles wat 

hoort bij klinische werken binnen het forensische veld. 

 

Wat vragen wij van jou? 

 Je volgt de master Klinische Forensische Psychologie. 

 Je bent enthousiast en leergierig. 

 Je hebt een stevige persoonlijkheid. 

 Bij voorkeur heb je al enige ervaring met de doelgroep. 

 

 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende en interessante stageplaats! Per november 2022 bieden wij een stageplaats voor drie dagen 

per week voor een periode van acht maanden. Het is mogelijk gedurende deze periode je BAPD te behalen. 

Tevens krijg je een stagevergoeding van €586,80 op basis van een 36 uurs stage. Werk je minder uren? Dan 

ontvang je een vergoeding naar rato. 

 

Hoe kom je in aanmerking? 

Hebben wij je interesse gewekt? Reageer dan door middel van een motivatiebrief en CV. Als je ons weet te 

overtuigen van je geschiktheid, dan zal je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. 

Je kunt je sollicitatie richten aan Bureau Deskundigheidsbevordering, te bereiken via 

Bureaudeskundigheidsbevorderingovk@dji.minjus.nl.  

Heb je nog vragen? Bel dan gerust naar Thecla Doll (Meewerkend teamleider behandeling en maatschappelijk 

werk) op 088 0713294. 
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