
Vacature PioG (psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) voor 24-32 per week  

 

Wij zijn 

Triade psychologenpraktijk K&J is een kleinschalige praktijk voor specialistische Jeugd-GGZ.  

Met een multidisciplinair team van enthousiaste en betrokken collega’s bieden wij zorg op 

maat op het gebied van diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0-18 

jaar en hun gezinnen. Onze praktijk staat klaar voor een brede doelgroep waarbij elk kind en 

elk gezin als uniek gezien wordt en met een open systemische blik benaderd wordt.  

Triade psychologenpraktijk K&J is een erkende praktijkopleidingsplaats voor de opleiding tot 

GZ-psycholoog. Begin 2024 hebben wij een opleidingsplaats open staan. 

 

Wij zoeken 

Wij zijn op zoek naar een psycholoog/orthopedagoog die op korte termijn ons team kan 

komen versterken en de ambitie heeft om door te stromen naar de GZ-opleiding.  

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij een traject kan uitvoeren vanaf de 

aanmelding tot en met het afsluiten van een behandeling, samen met een  

BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar.  

De psycholoog/orthopedagoog die wij zoeken heeft ervaring in de Jeugd-GGZ en is lid van 

het NIP of van de NVO. 

 

Wij vragen 

Van de psycholoog/orthopedagoog vragen wij het volgende: 

- In de diagnostische fase het voeren van intakegesprekken, het afnemen van de 

ontwikkelingsanamnese en de heteroanamnese, het uitvoeren van 

psychodiagnostisch (test-/spel-) onderzoek, het schrijven van indicatie- en 

onderzoeksverslagen. 

- In de behandelfase het uitvoeren van individuele behandelingen van kinderen en 

jongeren en het voeren van ouderbegeleidingsgesprekken.  

- Balans kunnen aanbrengen tussen zelfstandig werken en kunnen samenwerken en 

afstemmen met co-therapeuten voor een optimale multidisciplinaire behandeling. 

- Het actief deelnemen aan multidisciplinair overleg. 

- Het meedenken over inhoudelijk beleid. 

 

Wij bieden 

Een gevarieerde doelgroep wat betreft leeftijd en problematiek, ruimte voor eigen 

initiatieven en persoonlijke stijl, samenwerking met een collegiaal team in een goede 

werksfeer op een prettige werkplek in het hart van Middelburg.  

Afhankelijk van de wederzijdse ervaring kan, wanneer in 2024 de GZ-opleiding van start gaat, 

de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaan in een arbeids- en leerovereenkomst 

in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog.  

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ passend bij opleidingsachtergrond en ervaring. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Esther Prins, praktijkhouder: 

prins@psychologenpraktijk-triade.nl 

 

Solliciteren? 

Mocht u willen solliciteren dan kunt u een sollicitatiebrief met CV sturen naar Ruud Platte, 

administratief medewerker: administratie@psychologenpraktijk-triade.nl 
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