Beste alumnus,
De snel groeiende beroepsgroep van Verpleegkundig Specialisten wordt steeds groter en in
steeds meer organisaties zijn dan ook Verpleegkundig Specialisten werkzaam. Hoe ziet jouw
loopbaan en die van andere alumni er nu precies uit na het behalen van het diploma? Om
het onderzoek te faciliteren stuurt GGZ-VS dit bericht naar de eigen alumni en nodigen wij
je van harte uit om deze korte loopbaanenquête in te vullen, via de volgende link:
https://feedback.mrdm.eu/s3/ggz-vs
Het invullen duurt circa 10 tot 15 minuten en kan tot en met 14 december.
Waar gaat de enquête over?
De vragen gaan over jouw loopbaan na het behalen van het diploma van de opleiding GGZVS. Ook wordt geïnformeerd naar je werkervaring voor de start van de opleiding.
Wie worden benaderd?
Voor het onderzoek worden alumni van alle Nederlandse opleidingen MANP en de
categorale opleiding GGZ-VS benaderd. Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam
zijn als Verpleegkundig Specialist worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen.
Je respons is belangrijk voor het onderzoek!
Waarom zou ik deze enquête invullen?
Het ministerie van VWS wil graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de
opleiding MANP, dus ook de opleiding GGZ-VS. Met het invullen van de enquête draag je bij
aan een goed onderbouwd advies. De resultaten worden ook gebruikt om het ministerie
van VWS te adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit van diverse medische
(vervolg)opleidingen. Daarnaast ontvangt iedere 100e respondent een dinerbon t.w.v. €75,via onderzoeksbureau Prismant.
Van wie is dit onderzoek?
Het Capaciteitsorgaan is opdrachtgever van het onderzoek. Onderzoeksbureau Prismant
voert het onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats in afstemming met V&VN-VS en alle
Nederlandse opleidingsinstituten die opleiden tot Verpleegkundig Specialist. Het onderzoek
wordt begeleidt door een werkgroep waarin leden van de beroepsgroep,
vertegenwoordigers van de Hogescholen en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars
zitting hebben.
De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. De onderzoeksresultaten
komen beschikbaar op www.capaciteitsorgaan.nl/publicaties.
De vragenlijst openen
Je kunt de vragenlijst openen door op bovenstaande link te klikken. Als dat niet werkt, kun
je de link ook kopiëren en in de adresbalk van je webbrowser plakken. Werkt dit niet? Stuur
dan een mail naar onderzoek@prismant.nl
We hopen op een hoge respons. Alvast hartelijk dank voor je tijd!

