Stageplek 2020 Autisme Expertisecentrum
Per 1 november 2020 of 1 december 2020 komt er bij het Autisme Expertisecentrum een
stageplek vrij. Het gaat om een stage van drie dagen per week, gedurende een periode van 12
maanden (de laatste paar maanden kan de stage eventueel worden omgezet naar een
werkervaringsplek, zodat eerder afstuderen mogelijk is). Tijdens de stage ligt het accent op
diagnostiek.
Aan het begin van de stage wordt je ingewerkt in het diagnostisch testonderzoek. Na
ongeveer een maand zal je zelf testen gaan afnemen bij volwassenen die worden onderzocht
op de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS). Aan het eind van de stage zul je
ook zelfstandig enkele diagnostische onderzoeken doen (anamnese, hetero-anamnese,
testonderzoek, uitslaggesprek). Je kunt hierbij ook je BAPD halen.
Bij ongeveer de helft van de mensen die binnenkomen stellen we een andere diagnose, dit
geeft veel variatie aan ons werk. De stagiair is degene die de comorbiditeit en
differentiaaldiagnoses onderzoekt, waardoor je veel zult zien en veel verschillende tests,
interview en vragenlijsten zult afnemen.
Verder is er tijdens de stage gelegenheid om mee te kijken bij intakegesprekken en wellicht
ook om mee te kijken met een behandelgesprek. Ook is het mogelijk om je
scriptie-onderzoek bij ons te doen.
We zijn als autisme expertisecentrum gericht op diagnostiek en behandeling bij mensen met
(mogelijk) een autismespectrumstoornis. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en
houden we ons bezig met inhoudelijke projecten gericht op deskundigheidsbevordering, zoals
het ontwikkelen van whitepapers.
We werken inhoudelijk op een specialistisch niveau, maar er is ook genoeg ruimte om samen
dingen te delen en is er een goede sfeer. De locatie is Eemnes (twintig minuten fietsen vanaf
station Hilversum).
Voor de stage zoeken we iemand die precies en zorgvuldig is, die het prettig vindt om samen
te werken en het leuk en gezellig vindt om in een klein team te werken. Omdat we de
persoonlijke match belangrijk vinden, is het een pré (maar geen must) als je een kort filmpje
meestuurt met je sollicitatie. Fijn als je daarin laat zien wie jij als persoon bent!
Meer informatie over wat we precies doen vind je op: www.autismeexpertise.nl
Vragen stellen en solliciteren kan via email: a.spek@autismeexpertise.nl
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