Orthopedagoog/Psycholoog 16-24 uur
Queeste, Alkmaar
Queeste is opzoek naar een Orthopedagoog/psycholoog voor een dienstverband van 16-24 uur.
Wat ga je doen?
• Je bent als gedragswetenschapper tevens procesdeskundige en draagt zorg voor het inhoudelijke
werkproces, de gehanteerde methodieken, de kwaliteit en de borging daarvan binnen het
gezinsteam van Queeste, in overleg met de GZ-psycholoog;
• Je houdt je bezig met het begeleiden en inhoudelijk adviseren m.b.t. opvoedvraagstukken en
begeleidings-vraagstukken van de ambulant medewerkers van het gezinsteam;
• Je hebt betrokkenheid bij crisis/spoed situaties;
• Je beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek;
• Je verricht bij onvoldoende informatie (screenend) diagnostisch onderzoek;
• Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en geeft gevraagd en ongevraagd advies;
• Je wordt betrokken bij complexe zaken en bij het nemen van ingrijpende besluiten bij dreigende
onveiligheid, met als doel veiligheid te herstellen;
• Je neemt deel aan casuïstiek overleggen;
• Je levert een bijdrage in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers;
• Je voert intake- en onderzoek gesprekken met cliënten.
• Je verricht psychodiagnostisch onderzoek
• Je stelt behandelplannen op; je rapporteert schriftelijk en mondeling in het MDO en aan je collega's.
• Je bent bezig met het zelfstandig uitvoeren van Psychologisch (test)onderzoek;
• Je informeert je verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en
resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode.
Wat vragen wij
• Je hebt een afgeronde WO master psychologie/orthopedagogiek
• Je hebt visie en ervaring met complexe opvoedingsvraagstukken behandelen en begeleiden.
• Je hebt theoretische kennis van psychiatrische problematiek zoals ontwikkelingsstoornissen en
persoonlijkheidsproblematiek die kunnen voorkomen bij kinderen/jongeren. Je kan aantonen dat je
deze kennis afgelopen jaren bij hebt gehouden. Daarnaast kan je deze kennis omzetten in een plan
van aanpak en dit overbrengen aan het gezinssysteem en het team.
• Je bent in bezit van een diagnostiek aantekening en hebt ervaring met het afnemen en uitwerken
van psychodiagnostisch onderzoek;
• Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en durft kritisch te zijn. Je bent in staat zelfstandig en
methodisch te werken, neemt initiatief.
• Je hebt interesse in het antroposofisch mensbeeld, in het bijzonder de antroposofische psychiatrie;
willen werken vanuit een integrale mensvisie.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je kunt goed samenwerken, bent flexibel en kan goed organiseren en structureren.
Wat bieden wij?
Primaire arbeidsvoorwaarden:
• Arbeidsvoorwaarden volgens cao Gehandicaptenzorg.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Een veelzijdige en zelfstandige functie als behandelend orthopedagoog/psycholoog
• Een uitdagende werkplek waar op een hedendaagse manier gezocht wordt naar een antwoord op
zorgvragen, vanuit een integraal mensbeeld.
• Een zelfsturende afdeling die groeit en waar je mede vorm aan kunt geven,
Wie zijn wij?
De polikliniek Specialistische GGZ (SGGZ) Queeste is één van de afdelingen van de Raphaëlstichting. Wij
bieden vanuit onze specialistische GGZ-diagnostiek en behandeling aan zowel jeugd als volwassenen.
Wij hanteren geen absolute IQ-grens, dat wil zeggen dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking
ook welkom zijn bij Queeste. SGGZ Queeste richt zich op traumabehandeling en gerelateerde
psychiatrische stoornissen, vanuit een systeemgerichte benadering en vanuit de biografie.
De SGGZ Queeste biedt deze zorg aan ruim 200 cliënten (jeugd en volwassenen) en werkt samen met de
afdelingen Ambulante begeleiding (190 cliënten) en het Molenhuis (logeren 35 cliënten). Ook wordt

Consultatie en Expertise uitgevoerd op de overige instellingen van de Raphaelstichting. Binnen het
gezinsteam worden ouders en kinderen ondersteund en behandeld bij/voor complexe
opvoedingsvraagstukken en/ of complexe gezinssituaties.
Enthousiast?
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met:
Elbrig van de Poel; tel 072-5660166
Procedure
• De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur
uit naar een interne kandidaat;
• Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure;
• Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste;
• Reageren kan uitsluitend per mail aan solliciteren@raphaelstichting.nl of via de ‘solliciteer online’
button, o.v.v. ‘Ortopedagoog/psycholoog’.

