
VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP FIVOOR 2021-2022 

Locatie: De Kijvelanden 

Organisatie 

Fivoor/De Kijvelanden 

Website: www.fivoor.nl (onderdeel Kijvelanden) 

Aansluitend profiel: Zorg GGZ en Zorg 

Omschrijving van de organisatie 

Binnen Fivoor worden mensen behandeld die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of 

voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. 

Het gaat om mensen met een psychiatrische stoornis en het doel van de behandeling is om het 

maatschappelijk risico op delictgedrag te voorkomen. Op die manier draagt Fivoor bij aan een veiliger 

samenleving. 

De Kijvelanden is een onderdeel van Fivoor en bestaat uit een aantal organisatieonderdelen: 

- Het FPC, waar patiënten met een tbs-maatregel worden verpleegd en behandeld.

- Vier forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken (Ambulant Centrum Rotterdam).

- Resocialisatie-units ‘de Blink’ en 'de Boeg'.

- Een FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek)

- Een FPA (Forensisch Psychiatrisch Afdeling).

In de Kijvelanden worden forensisch psychiatrische patiënten behandeld om de kans op nieuwe 

delicten te verkleinen en de oorzaken van het delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, 

waardoor verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. De kern van het vak ligt op de grens tussen 

behandelen en beveiligen. 

Doelgroep 

Patiënten van de Kijvelanden worden gekenmerkt door een combinatie van psychiatrische, 

persoonlijkheids-, ontwikkelingsstoornissen en/of verslaving die de omgang met anderen bemoeilijken 

en leiden tot delictgedrag. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan voldoende sociale vaardigheden, 

copingmechanismen en een adequaat functionerend sociaal netwerk. Ze zijn vaak niet of 

onvoldoende gemotiveerd voor de behandeling en hanteren niet zelden afwijkende normen en 

waarden. Ook ontbreekt het hen aan vaardigheden om de risico's op nieuwe delicten te hanteren. De 

tbs-patiënten in het FPC zijn allen man. 

De klinische behandeling (FPC, FPK en FPA) impliceert een resocialisatietraject voor de patiënten 

om een veilige terugkeer naar de maatschappij mogelijk te maken. Het resocialisatietraject is 

onderdeel van het klinische behandeltraject en behelst, naast behandelinterventies die zijn afgestemd 

op de aanwezige problematiek en risicofactoren, een arbeidsleertraject voor de patiënten. De 

resocialisatie van de patiënten wordt daadwerkelijk ingezet als uit behandelresultaten blijkt dat het 

delictgevaar verminderd is. Naast de behandelresultaten wordt de voortgang in de behandeling 

getoetst middels risicotaxatie-instrumenten. 

http://www.fivoor.nl/


Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Binnen de Kijvelanden kunnen tussen de 10 en 12 studenten stage lopen. Er zijn stagemogelijkheden 

binnen het FPC, de FPK, de FPA, de resocialisatie-unit, de afdeling WL&S (werk, leren en sport) en 

de afdeling maatschappelijk werk. Binnen het FPC zijn er op verschillende afdelingen 

stagemogelijkheden. Er zijn afdelingen met een sociaal-therapeutisch milieu, afdelingen met een 

supportief milieu en afdelingen waar patiënten met een verstandelijke beperking verblijven.  

Profiel van de student 

Sta je sterk in je schoenen? 

Ben je daadkrachtig? 

Ben je proactief en niet bang om het gesprek aan te gaan?  

Ben je je bewust van je eigen krachten en valkuilen? 

Wekt de forensische psychiatrie jouw interesse? 

Wil je een schat aan ervaring opdoen en werken in een dynamische omgeving? 

Dan is Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden op zoek naar jou! 

Een geschikte stagiair beschikt over tact, inlevingsvermogen en over het vermogen te leren om 

patiënten te motiveren en te stimuleren tot medewerking aan de behandeling en deelname aan de 

dagelijkse activiteiten. Weet de eigen houding te bepalen en te bewaren in onder meer 

conflictsituaties met patiënten (werken met tegengestelde belangen). Daarnaast is hij of zij analytisch 

en in staat om naar zijn of haar eigen handelen te kijken en hierop te reflecteren.  

Eisen worden gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen (omgaan met weerstanden bij patiënten), 

gevoel voor systematiek (observatie, rapportage), integriteit (omgaan met vertrouwelijke gegevens 

over patiënten) en representativiteit ( voorbeeldfunctie: rolmodel voor patiënt). 

Specifieke eisen 

De student is bij voorkeur 21 jaar of ouder. 

Stagevergoeding 

Conform CAO 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: augustus/september 2021 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Marieke Willekes-Geers 

Hogeschooldocent 

geecm@hr.nl 

010-7946599

mailto:geecm@hr.nl

