Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ (MSc)

Gevraagd: ambitieuze hbo-verpleegkundigen met lef en talent!
Werk je al geruime tijd als verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg? Beschik je over hbo werken denkniveau en ruime werkervaring? Wil je je professionele horizon verbreden? Wil je als regiebehandelaar
aan de slag en je steentje bijdragen aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en behandeling in de GGZ?
Dan is de opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz (VS ggz) bij GGZ-VS de volgende stap in je loopbaan!
Waarom deze opleiding?
In een maatschappij waarin iedereen zo lang mogelijk de regie over zijn leven wil behouden en
zelfmanagement een sleutelbegrip is geworden, is de vraag naar onderbouwde, efficiënte en patiëntgerichte
zorg groot. De opleiding GGZ-VS tot Verpleegkundig Specialist ggz voorziet in de behoefte aan breed in de GGZ
opgeleide zorgprofessionals die op expertniveau als behandelverantwoordelijken hoogwaardige patiëntenzorg
bieden aan individuen, groepen en families. Als inhoudelijk verpleegkundig leider verbeter jij de patiëntenzorg
en draag je bij aan ontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied in de GGZ.
Verpleegkundig Specialist ggz
Na het afronden van de opleiding ben je als Verpleegkundig Specialist ggz een inhoudelijk expert in het
vakgebied verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg. Als primus inter pares neem je de leiding in de
behandeling aan de patiënt en diens netwerk, zowel intra- en interdisciplinair.
Dit doe je als Verpleegkundig Specialist ggz in een combinatie van drie hoofdrollen: de rol van
behandelverantwoordelijke/regiebehandelaar, de rol van innovator/onderzoeker en de rol van coach.
Je hebt als Verpleegkundig Specialist ggz twee kerntaken:
1.

Het behandelen van patiënten met hulpvragen waarbij de verbetering van de kwaliteit van leven en
het leren omgaan met de gevolgen van ziekte en psychiatrische stoornissen vooropstaat.;

2.

Het onderzoeken en ontwikkelen van de inhoud van het GGZ-verpleegkundig vakgebied en het
implementeren, uitdragen en borgen van de verpleegkundige expertise met als doel het verhogen van
de kwaliteit van de GGZ-verpleegkundige zorg.

Je bent als inhoudelijk expert zó thuis in alle aspecten van de GGZ hulpverlening, dat je ook als coach fungeert
voor andere professionals en op instellingsniveau participeert in adviesorganen en commissies. Als
vanzelfsprekend bouw je een relevant professioneel netwerk op.
Afstudeertitels en bevoegdheid
De opleidingsinstelling GGZ-VS is een driejarige, specifiek op de GGZ gerichte, categoriale postinitiële HBOmasteropleiding en includeert de opleiding Master Advanced Nursing Practice GGZ (MANP/GGZ). Na het
behalen van je diploma kun je je inschrijven in het register Verpleegkundig Specialist Geestelijke
Gezondheidszorg, conform artikel 14 van de Wet BIG. Daarmee ben je bevoegd tot het voeren van de wettelijk
beschermde beroepstitel Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg. Met het succesvol afronden
van de opleiding verwerf je tevens de onderwijsgraad Master of Science (MSc).
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Hoe ziet de opleiding er uit?
Gedurende drie jaar volg je één dag per week cursorisch onderwijs bij GGZ-VS in ons opleidingscentrum in
Utrecht. Een opleidingsdag is opgedeeld in twee dagdelen van elk drie uur (9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur).
De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal GGZ-instellingen door heel Nederland.
Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) heb je bij één van deze erkende praktijkinstellingen een
leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Zodra de opleiding start, begin je op een nieuwe
praktijkleerplaats in het eerste opleidingsjaar. Elk jaar verander je van praktijkleerplaats. Op deze manier kun je
je bekwamen in de breedte van de GGZ, de verschillende doelgroepen en settingen.
De wijze van opleiden en ook de werving en selectie is vergelijkbaar met andere opleidingen tot specialist
in de GGZ, zoals de opleiding tot psychiater of klinisch psycholoog.
Hoe en wat leer je?
Tijdens de opleiding staat jouw persoonlijke leerproces centraal. Binnen de voorgeschreven kaders zet je
samen met de praktijkopleider je eigen leerroute uit. Als vios leer je het vak van Verpleegkundig Specialist ggz
vooral op de praktijkleerplaats. Dat is de plek in de praktijkinstelling waar je je competenties moet oefenen,
ontwikkelen en tonen. Je beroepsmatige vorming tot Verpleegkundig Specialist ggz en je eigen ontwikkeling
worden ondersteund door supervisie, intervisie en leertherapie.
Het cursorisch onderwijs is een voorwaardelijke bron van kennis- en vaardighedenverwerving. Het
daadwerkelijk toepassen en integreren vindt in de praktijk plaats. De modules binnen het cursorisch onderwijs
zijn zodanig gepland dat deze het praktijkleren op het juiste moment ondersteunen qua benodigde
competenties.
Het opleidingscurriculum omvat zowel het cursorisch onderwijs als het praktijkleerdeel en is geordend in drie
leerlijnen, analoog aan de drie rollen van de VS ggz gaat het om:
1.

Klinisch handelen (rol behandelverantwoordelijke/regiebehandelaar)
Hier leer je om alle aspecten van het zorgproces op expertniveau uit te voeren. Je klinische
redeneervaardigheden stellen je in staat om verpleegkundig en medisch psychiatrisch te diagnosticeren,
op symptomatologie en op herstel gerichte behandelingen uit te voeren, en systematisch de geboden zorg
te evalueren. Ook ben je in staat om regie te voeren over het geheel van een multidisciplinaire
behandeling.

2.

Wetenschappelijke kennis en onderzoek (rol onderzoeker)
Binnen deze leerlijn leer je je klinische vaardigheden wetenschappelijk te onderbouwen. Ook ben je in
staat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen en toe te passen en je denken en
handelen op academisch niveau vorm te geven.

3.

Innovatie en implementatie (rol innovator/coach)
Binnen deze leerlijn leer je hoe je op effectieve wijze je zorgpraktijk kunt evalueren en vernieuwen. Je leert
gebruik te maken van de dynamiek in zorgorganisaties en bent in staat binnen juridische en financiële
kaders je persoonlijke effectiviteit als toekomstig VS ggz te maximaliseren ten behoeve van kwalitatief
hoogwaardige zorg.

De professionele attitude (samenwerking, professionaliteit, maatschappelijk handelen) vormt de belangrijke
basis voor alle drie de rollen. Het verpleegkundig leiderschap maakt deel uit van deze attitude. Van de vios
wordt verwacht dat hij congruent is qua professionele attitude in deze drie rollen, zowel in de praktijk als op de
opleiding. De vorming van de professionele attitude zal tijdens de gehele opleiding moeten plaatsvinden.
De opleiding sluit je af met de Meesterproef Verpleegkundig Specialist ggz.
Voor vios met ambities en talent voor wetenschappelijk onderzoek verzorgt GGZ-VS i.s.m. de leerstoel GGZverpleegkunde, verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum te Amsterdam, een
wetenschappelijk honourprogramma om dit talent volop te ontwikkelen.
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Over GGZ-VS
De opleiding GGZ-VS bestaat sinds 1998 als een landelijk samenwerkingsverband van verschillende GGZorganisaties verspreid door heel Nederland. Inmiddels is GGZ-VS uitgegroeid tot veruit de grootste
opleidingsinstelling voor Verpleegkundig Specialisten ggz in Nederland waar nagenoeg alle grote GGZinstellingen zich bij hebben aangesloten. GGZ-VS vormt de verbindende schakel in dit opleidingsnetwerk en is
sinds juli 2009 door de minister van OC&W erkend als graadverlenende rechtspersoon voor post-initieel hoger
beroepsonderwijs met de bevoegdheid de onderwijsgraad Master of Science (MSc) uit te geven. Eind 2014
oordeelde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat de kwaliteit van GGZ-VS goed is en
‘systematisch boven de gangbare basiskwaliteit’ uitsteekt. De docenten die betrokken zijn bij de opleiding GGZVS zijn bevlogen professionals en werkzaam in het specifieke vakgebied waarin zij lesgeven. Hierdoor worden
de lessen gevoed door de actuele en relevante stand van zaken en nieuwe inzichten in het betreffende
vakgebied. De als praktijkopleidingsinstelling erkende participerende GGZ-instellingen van het GGZ-VS
opleidingsnetwerk vind je op de website onder www.ggzvs.nl > Opleiding > De locaties > Praktijkinstelling en
opleiders.
De opleiding past binnen de Bachelor-Master kwalificatiestructuur van het hoger onderwijs, dat doorstroming
naar opleidingen van andere hogescholen en universiteiten binnen en buiten Nederland mogelijk maakt. Sinds
2018 is de opleidingsinstelling GGZ-VS verbonden aan de door de Hogeschool Inholland ingestelde bijzondere
leerstoel GGZ-verpleegkunde, gevestigd bij de afdeling Psychiatrie van het VUmc te Amsterdam. Hierdoor
wordt de academische ontwikkeling binnen de GGZ-verpleegkunde versterkt en de kwaliteit van de GGZverpleegkundig specialistische zorg verhoogt. Vios die dat ambiëren kunnen tijdens de opleiding al
voorsorteren op een eventueel promotietraject. Mits voldaan wordt aan specifieke vooropleidingseisen kan
ook al gedurende de opleiding met een promotietraject worden aangevangen. Na beëindiging van de opleiding
bij GGZ-VS zal met de praktijkinstelling en de hoogleraar gezocht worden naar mogelijkheden om dit traject te
voltooien.
Waar moet je aan voldoen?
Kandidaten die solliciteren naar een opleidingsplaats dienen te voldoen aan de volgende toelatingseisen:
1.

Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;

2.

In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);

3.

Minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in de GGZ;

4.

Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren, blijkend uit een door de kandidaat samengesteld portfolio
dat voldoet aan de door GGZ-VS gestelde eisen;

5.

(passieve) Beheersing van de Engelse taal;

6.

Voorgedragen als kandidaat voor de opleiding door een door GGZ-VS erkende praktijkinstelling.

In enkele specifieke gevallen kan een aanvullend instroomassessment het vereiste HBO-V bachelor
getuigschrift vervangen. De hiervoor geldende eisen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
van GGZ-VS.
Vrijstelling
Heb je bijzondere Eerder Verworven Competenties (EVC), of ben je in het bezit van een afgeronde universitaire
opleiding of een ander relevant diploma, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor vrijstelling van
bepaalde opleidingsonderdelen. Verzoeken voor vrijstellingen worden beoordeeld door de examencommissie.
De regelgeving en procedure is terug te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

3

Studiebelasting
De totale studielast van de opleiding bedraagt 180 EC en duurt 3 jaar bij een dienstverband van 36 uur per
week. Elke vios heeft een dienstverband van ten minste 32 uur per week. Daarnaast moet uitgegaan worden
van 15-20 uur wekelijkse zelfstudie.
Kosten
Tijdens de opleiding ontvang je een salaris conform cao GGZ. De opleidingskosten worden betaald door de
praktijkinstelling. De praktijkinstelling kan veelal een beschikbaarheidbijdrage van de overheid ontvangen om
de opleidingskosten te compenseren.
Sollicitatie
De opleiding start jaarlijks in januari. De sollicitatieprocedure vindt in samenwerking met de praktijkinstelling
plaats. Ieder jaar is er bij de praktijkinstellingen een aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Als je de opleiding
wilt volgen, kun je bij de praktijkinstelling solliciteren naar de functie verpleegkundige in opleiding tot
specialist. Wij adviseren je bij belangstelling contact op te nemen met de praktijkopleider van de betreffende
praktijkinstelling. Adressen staan op onze website www.ggzvs.nl > Opleiding > De locaties > Praktijkinstelling en
opleiders.
Wanneer je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en de instelling jou de opleidingsplaats wil
toekennen, word je voordragen voor een selectiegesprek bij GGZ-VS. Wanneer ook GGZ-VS je geschikt acht,
kan de sollicitatieprocedure arbeidsrechtelijk worden afgerond, waarna je bent toegelaten tot de opleiding.
De praktijkinstelling zal je een leerarbeidsovereenkomst aanbieden voor de duur van de opleiding. Met GGZ-VS
zal je een opleidingsovereenkomst aangaan. De cursorische lesdagen kun je in werktijd te volgen.
Je vindt de uitgebreide sollicitatieprocedure op onze website onder ‘Brochure en aanmelding’.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in de opleiding?
Informeer dan naar de mogelijkheden bij de praktijkopleider van de samenwerkende praktijkinstelling
waarvoor je werkt of wilt gaan werken. Een overzicht van de samenwerkende praktijkinstellingen en meer
informatie vind je op onze website (www.ggzvs.nl).
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