
       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP  

Vacaturenummer 2021-62 

 

Jeugdhulp Friesland is een (hoog)gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder die zich richt op 

jeugdigen en gezinnen waarbij sprake is van ernstige opvoedingsnood, opvoedingscrisis danwel 

(hoog)complexe (psychiatrische) problematiek. We bieden integrale jeugdzorg op het snijvlak van 

de jeugd-SGGZ en jeugd- en opvoedhulp. Wij doen dit onder andere door het bieden van 

opvoedhulp en/of psychotherapie of systeemtherapie aan gezinnen en jongeren, door hulp te 

bieden in een onderwijssetting en door actief deel te nemen aan (externe) expertisenetwerken. 

Jeugdhulp Friesland werkt met verschillende evidence based behandelmethoden waaronder 

IMH, MST, MDFT, Schematherapie en EMDR. Wij monitoren onze behandelingen en nemen via 

de academische werkplaats deel aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. 

We bieden opleidingsplaatsen voor diverse Bachelor en Masteropleidingen en leiden GZ-

psychologen en Klinisch Psychologen op. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze 

 
P-opleider/Klinisch Psycholoog 

voor 24-36 uren per week 

 

 

Jouw rol 

Je bent P-opleider voor psychologen die in opleiding zijn tot GZ psycholoog of Klinisch 

Psycholoog. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van de opleidingen 

gedragswetenschappen binnen Jeugdhulp Friesland. Dit gebeurt door intensieve samenwerking 

met de managers behandelzaken en algemene zaken van de verschillende afdelingen en de 

opleidingsinstellingen PPO en RINO Groep. Dit alles binnen de kaders van de landelijke 

regelgeving en de beroepscodes van de betreffende beroepsverenigingen. 

Je werkt nauw samen met de praktijkopleider GZ en de P-opleider van Accare met wie wij de 

opleiding voor de Klinisch Psychologen vormgeven alsmede met de ondersteuners vanuit de 

Jeugdhulp Academie. 
 
In de functie van P-opleider: 

• ben je o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het praktijkgedeelte van de opleiding. 

Hierin ben je zowel faciliterend als innoverend. Je stemt de opleidingsplaatsen af op de 

opleidingen en het beleid van Jeugdhulp Friesland en op de kwaliteit van de zorg en 

bedrijfsvoering. Een en ander is gerelateerd aan en afgeleid van o.a. landelijk beleid. 

• ben je functioneel leidinggevende van de praktijkopleider(s) in de organisatie; 

• draag je bij aan de programma's van wetenschappelijk onderzoek, referaten 

en onderhoud je contacten met relevante betrokkenen in het beroeps- en opleidingsveld; 

• werk je, naast de functie van P-opleider (8 uur), minimaal 8 uren in het zorg-/ 

behandelproces; 

• ben je tevens praktijkopleider voor de GZ-psychologen in opleiding tot specialist; 

• werk je aan het zelfstandig kunnen voortzetten van het aanbieden van de 

opleidingsplaats voor Klinisch Psychologen die tot op heden in een verlengde arm met 

Accare wordt vorm gegeven. 

 

In de functie van Klinisch Psycholoog: 

• geef je werkbegeleiding en supervisie aan gedragswetenschappers op het gebied van 

diagnostiek en behandeling; 

• geef je individuele of groepspsychotherapie aan kinderen, jongeren en/of hun 

naastbetrokkenen waar het gaat om complexe problematiek; 

• voer je complexe psycho-diagnostiek uit; 

• ben je beschikbaar voor interne en externe consultatie op complexe vraagstukken; 

• ben je betrokken bij behandelinhoudelijke projecten of innovaties. 



       
 

Wij vragen 

We zijn op zoek naar een pro-actief persoon, communicatief sterk met goed organisatietalent, die 

in staat is verbinding te maken. Je hebt zicht op landelijke ontwikkelingen binnen de 

Jeugdhulpverlening en de GGZ en je kunt de gevolgen vertalen naar het strategisch 

opleidingsbeleid van Jeugdhulp Friesland en de Jeugdhulp Academie. Je hebt zowel affiniteit met 

systemisch werken als met cognitieve gedragstherapie. Je durft out-of-the-box te denken en kan 

vanuit je expertise kennis toevoegen aan het beleid van Jeugdhulp Friesland. 

Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.  

Verder vragen we: 

• een afgeronde opleiding tot Klinisch Psycholoog en psychotherapeut met minimaal 5 jaar 

werkervaring sedertdien; 

• enkele jaren ervaring als praktijkopleider, werkbegeleider en/of supervisor in de 

postmaster opleidingen Gedragswetenschappen;  

• lid of supervisor bent van een erkende specialistische psychotherapievereniging.  

 

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & 

Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
  
Wij bieden 

Werken bij Jeugdhulp Friesland betekent werken in een gedreven, inspirerende en leuke 

organisatie. Je werkt in een veilige werk- en leeromgeving waar je je vanaf de eerste dag welkom 

voelt. Binnen Jeugdhulp Friesland is veel energie, inspiratie, ruimte voor nauwe samenwerking 

en een gezonde dosis humor. Als Klinisch Psycholoog ondersteunen we je niet alleen collegiaal, 

maar ook door middel van ruime ontwikkelmogelijkheden. 

Inschaling vindt plaats volgens de CAO-Jeugdzorg in schaal 13 aangevuld met een 

arbeidsmarkttoeslag tot maximaal € 7.700,00, 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering, 

verlofdagen en uitstekende scholingsmogelijkheden. Het betreft hier een functie voor 24-36 uur 

per week. 

 

Enthousiast?  

Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk op 4 januari 2022, via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl onder het kopje 

werken bij -> vacatures. 

 

Voor meer informatie over de procedure is Annet Meibos (kwartiermaker HR) bereikbaar op  

06-30595714. Voor meer informatie over inhoud van de functie is Odette Brand (directeur 

Behandelzaken / Klinisch Psycholoog) bereikbaar op 06-24642134.  

 

We kijken uit naar je reactie! 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

