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Mede dankzij jou krijgt de cliënt weer grip op zijn leven. Ontmoet ons en 

ontdek of deze opleidingsplek tot Klinisch Psycholoog (GIOS) bij 

IrisZorg jouw nieuwe baan is! 

 

  

Jouw werk 
Opleidingsplaats GZ psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS) 

Per januari 2022 is er binnen Iriszorg een opleidingsplaats beschikbaar 

voor een GIOS. Het cursorische deel wordt gevolgd bij het Radboud 

Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) in Nijmegen en het praktijkdeel 

op meerdere afdelingen binnen IrisZorg. Een klinische afdeling, een FACT 

afdeling en een Ambulante afdeling maken deel uit van de route binnen 

Iriszorg. Een deel van de opleiding is gericht op volwassenen en een deel 

op jeugd. 

Als GIOS ga je werken en ervaringen opdoen met cliënten die 

buitengewoon lastig kunnen zijn in de omgang, cliënten met ernstige en 

invaliderende psychiatrische problemen, cliënten die alsmaar niet beter 

worden, cliënten met ernstige medische of psychosociale complicaties of 

cliënten met unieke problemen waarover geen wetenschappelijke kennis 

bestaat. Een doelgroep die moeizaam te diagnosticeren en behandelen is. 

Het psychotherapeutische deel zal individuele en groepstherapie inhouden 

met verschillende behandelmethodieken als ondergrond. Wat diagnostiek 

betreft word je als GIOS opgeleid in het toepassen van alle gangbare 

psychodiagnostische methoden om psychopathologie vast te stellen, 

persoonlijkheidskenmerken te meten en cognitieve/neuropsychologische 

functies te testen. Belangrijk is het hele proces van psychodiagnostiek en 

indicatiestelling onder de knie te krijgen 



De opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar en vindt merendeels 

plaats in de praktijk. Het cursorisch onderwijs bestaat jaarlijks uit circa 25 

lesdagen en 190 uren zelfstudie en werkopdrachten. Als GIOS ontwikkel jij 

je onder supervisie en begeleiding verder met als doel een echte scientist 

practitioner te worden. Circa een derde deel van de opleiding, zowel 

cursorisch als in de praktijk, bestaat uit het verrichten van wetenschappelijk 

praktijkonderzoek en het uitvoeren van innovatie en 

managementopdrachten.  

 Het wetenschappelijke onderzoek is van academisch niveau en 

gericht op het initiëren, begeleiden en zelf uitvoeren van praktisch en 

theoretisch relevante praktijkstudies. De onderzoeksbevindingen 

worden in de vorm van een wetenschappelijk artikel ter publicatie 

aangeboden.   
 De innovatie en managementopdrachten zijn gericht op identificeren 

en analyseren van problemen in de cliëntzorg en zorgorganisatie, om 

daarin systematisch en planmatig verbetering aan te brengen en 

gericht op aansturen van teams en het geven van leiding bij 

vakinhoudelijke taken.  

 
  

Werken bij IrisZorg 
IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. 

Vanuit integrale verslavingsbehandeling en maatschappelijke begeleiding, 

verslavingsreclassering of preventie ondersteunen wij cliënten naar herstel. 

We werken vanuit de waarden: betrokken, eigen regie, we doen wat we 

zeggen en we spreken elkaar aan. Kortom een kleurrijke organisatie. 

Je past bij ons als je 

 Zelf kleur geeft aan jouw werk 
 Gelooft in de kracht van elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden 
 Eigenaarschap neemt over jouw vakmanschap 
 Staat achter het toewerken naar een rookvrije organisatie 

 
  



Wat bieden wij? 

 Een inspirerende werkomgeving waar op kwalitatief hoog niveau 

integrale zorg wordt geboden 
 Ruimte in je werk voor groei als professional in een organisatie die er 

toe doet 
 Inschaling in FWG 65 en overige arbeidsvoorwaarden conform de 

CAO-GGZ. Inschaling doen we op basis van relevante werkervaring 
 Het gaat het om een aanstelling van 32 (of evt 36) uur, waarvan 4 

lesuren, 16 uur cliënten contacten en 16 uur voor onderzoek/ 

studietijd/ leertherapie/supervisie / opdrachten op het werk per week 

voor de duur van de opleiding 
 De te volgen lesuren bij het RCSW vallen binnen het 

opleidingscontract 
 De kosten van de opleiding worden volledig vergoed. De leertherapie 

wordt voor 50% vergoed en is verder in eigen tijd 
 Je opleidingsplek is op verschillende locaties binnen het werkgebied 

van IrisZorg 

 
  

Jouw profiel: 

 Vereiste diploma/registratie/werkervaring 
 Je voelt je uitgedaagd door de complexe problematiek van onze doelgroep 
 Staat niet stil in je ontwikkeling en zet deze in voor innovatie 
 Je werkt graag hard én met je hart 
 Je kunt bij indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

verstrekken  

Wij zoeken een stevige, enthousiaste GZ psycholoog met ambitie die zich 

verder wil ontwikkelen in alle 4 de aspecten van de functie van klinisch 

psycholoog. Je bent een pro-actieve, flexibele, betrouwbare, loyale, hard 

werkende en stressbestendige collega met relativeringsvermogen.  

Let wel: referenties maken onderdeel uit van de procedure. Er wordt 

gevraagd om tenminste twee referenties op te geven 

 
  



Wil je meer weten? 
 

Heb je nog vragen over de vacature?  

Contactgegevens: Nicole Prevoo, Praktijkopleider KP-opleiding, telnr. 

088 - 606 15 75  

 Je kunt reageren op deze vacature tot en met 1 juni 2021.  

 De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld. Interne kandidaten 

hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. IrisZorg is deelnemer van de 

Werkgeverij, medewerkers van aangesloten organisaties krijgen voorrang 

in de procedure, mits dit is vermeld in de sollicitatie. 
 Recruiters en headhunters, leg de telefoon maar weer neer, wij zoeken en 

vinden onze nieuwe collega’s liever zelf 

Wil jij een betekenisvolle baan bij IrisZorg? Solliciteer via 

onderstaande button online. 

 


