Opleiding tot Verpleegkundig Specialist-GGz
De Verpleegkundig Specialist-GGz (VS-GGz), artikel 14 wet BIG, is een relatief nieuwe
professional in het verpleegkundig beroepsdomein. De VS-GGz richt zich op zowel
medischeals op verpleegkundige zorgvragen. Het bieden van geïntegreerde medische en
verpleegkundige behandeling en zorg, met betrekking tot psychiatrische en somatische
aspecten van de behandeling, en taakherschikking zijn belangrijke kenmerken van de
beroepsuitoefening van de VS-GGz.
Daarnaast heeft de VS-GGz taken ten aanzien van kwaliteitszorg en innovatie van zorg en
beroep. De VS-GGz leert in de opleiding Evidence Based Practice toe te passen in de praktijk
maar ook zelf bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek.
De VS-GGz wordt breed opgeleid, dat wil zeggen inzetbaar in alle velden van de GGz, maar
specialiseert zich in het eigen deskundigheidsgebied. De opleiding moet voldoen aan wettelijke
eisen, zie http://www.verpleegkundigspecialismen.nl
GGZ Oost Brabant is een erkende praktijkinstelling en heeft opleidingsplaatsen aan de
Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.
Opleiding en opleidingsduur
De VS-GGz opleiding is een master opleiding (Master Advanced Nursing Practice) en is een
duale opleiding. Dat wil zeggen een combinatie van onderwijs volgen en werken en leren in
de praktijk. De opleiding duurt 2 jaar en de totale studielast bedraagt 120 ECs. ECs
(=European Credits) is
een studiepunten systeem: 1 EC komt overeen met 28 klokuren. De verdeling van de ECs is
als volgt; 40 ECs binnenschools (onderwijs) en 80 ECs buitenschools (=het leren in de
praktijk).
Vooralsnog is de opleiding gesubsidieerd zodat een deel van de opleiding bekostigd is.
GGZ Oost Brabant streeft ernaar om per jaar 4 opleidingsplaatsen te kunnen aanbieden.
In de praktijk wordt de student begeleid door een mentor (medicus) en er is een
praktijkopleider aangesteld.
Toelatingseisen
De opleiding is toegankelijk voor verpleegkundigen met een diploma bachelor (HBO)
verpleegkunde en minimaal 2 jaar werkervaring in de directe patiëntenzorg. Voor
verpleegkundigen die niet aan de eis(en) mbt vooropleiding voldoen, bestaat onder
voorwaarden de mogelijkheid om onder voorwaarden toch toegelaten te worden.
Daarnaast moet de kandidaat een arbeidsovereenkomst van 36 uur hebben (of minimaal 32
uur) en moet er een geschikte praktijkleerplaats beschikbaar zijn.
Karakteristiek voor de opleiding bij GGZ Oost Brabant
GGZ Oost Brabant hecht grote waarde aan deskundigheidsbevordering en een
goedopleidingsklimaat. Naast de VS-GGz opleiding heeft GGZ Oost Brabant ook de
specialistische opleidingen psychiatrie en psychologie in huis.
Gestreefd wordt naar meerdere opleidingsdeelnemers per opleiding en waar mogelijk worden
onderlinge dwarsverbanden tussen de opleidingen gelegd om elkaar te versterken en het
totale leerklimaat te bevorderen. Wetenschappelijk onderzoek, ook een onderdeel van de
VS-GGz opleiding, is een speerpunt van GGZ Oost Brabant, als een van de fundamenten voor
excellente zorg. GGZ Oost Brabant heeft eigen onderzoekslijnen vastgesteld waarop
opleidingsdeelnemers kunnen aansluiten.
Solliciteren
Op basis van de beschikbare praktijkleerplaatsen, verschijnt er in het voorjaar een interne
vacature op Intranet en start de selectieprocedure. Bij de selectieprocedure zijn

professionals/managers van de betreffende praktijkleerplaats en afgevaardigden van afdeling
Opleidingen & Onderzoek, waaronder de praktijkopleider, betrokken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijkopleider VS-GGz: Irene Tolner
(IJ.Tolner@ggzoostbrabant.nl).

