a an me ld ingsf o rmu lie r 2021
Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ (MSc)

Dit formulier zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
S.v.p. met blokletters invullen.

a

personalia
Naam1

m/v

Correspondentienaam2
Voornamen
Adres
Postcode

woonplaats

Telefoon
Email

b

geb. datum

geb. plaats

Nationaliteit

geboorteland

opleiding
1

Door u gevolgde verpleegkundige opleiding op basis waarvan inschrijving in art-3 Wet big register van
verpleegkundigen plaatsvond
wet big register verpleegkunde inschrijvingsnummer
O mbo-v

O inservice A/B/Z

O hbo-v

naam opleidingsinstelling
datum diploma
2.

Aanvullende toelatingseisen
O

aanpalende hbo

O

onafhankelijk hbo assessment

naam opleiding
datum diploma of
datum hbo assessment
3

Eventueel WO
In het curriculum vitae kunt u eventuele overige cursussen beschrijven

afstudeerrichting
naam universiteit
datum diploma

1

(Indien van toepassing: naam vóór het huwelijk / geregistreerd partnerschap)

2

(Indien u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden).

c

huidige werkervaring
In het curriculum vitae kunt u de eventuele voorgaande werkervaring vermelden en de werkzaamheden beschrijven

Instelling
Afdeling
Functie

d

periode

praktijkinstelling
Bij welke erkende praktijkinstelling gaat u de opleiding volgen?
(Alleen de onderstaande instellingen zijn erkend als praktijkinstelling voor de opleiding).



GGZ Friesland

 Yulius



Lentis

 Rivierduinen



Dimence Groep

 Parnassia Groep



GGZ Drenthe

 GGZ Noord-Holland-Noord



De Rooyse Wissel

 GGZ inGeest



Pro Persona

 Tactus Verslavingszorg



GGz Eindhoven en de Kempen



Emergis



GGz Breburg



GGZ Westelijk Noord-Brabant



Altrecht



GGz Centraal

 Mondriaan
 Fier!
 Fivoor
 Arkin

De volgende bescheiden moeten bij de sollicitatie worden overlegd:


Sollicitatiebrief



Curriculum vitae



Aanmeldingsformulier



Bewijs van inschrijving in het Wet BIG-register (log daarvoor in met DigiD of BIG-login en ga naar Mijn registratie)



Kopie van diploma’s



Portfolio bovengemiddeld functioneren (incl. bewijsmateriaal)



Kopie paspoort of identiteitskaart (kopie wordt door GGZ-VS gemaakt op dag van sollicitatiegesprek in Utrecht)

Dit formulier samen met bovengenoemde bescheiden insturen naar de daartoe aangewezen persoon van de instelling waar
u de opleiding wenst te volgen. Namen van opleiders vindt u op onze website: www.ggzvs.nl onder brochure en
aanmeldingsformulier.
versie: 0120

