Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ
Toelatingseisen en arbeidsvoorwaarden
De verpleegkundig specialist ggz is een expert op het gebied van verpleegkundige
zorgverlening aan patiënten met psychische stoornissen en gedragsstoornissen, conform
diagnostische modellen. De verpleegkundig specialist ggz is daarmee de
verpleegkundige equivalent van de aanpalende specialistische beroepen psychiater en
klinisch psycholoog.
Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist tot taak het onderzoeken en ontwikkelen van
de inhoud van het GGZ verpleegkundig vakgebied. Ook het borgen, overdragen en
implementeren van de verpleegkundige expertise met als doel het verhogen van de kwaliteit
van de verpleegkundige zorg in de GGZ, behoort tot de taken van de verpleegkundig
specialist.
De opleiding geeft recht tot inschrijving in het Wet BIG register Verpleegkundig Specialist
Geestelijke Gezondheidszorg en daarmee heb je beroepsbevoegdheid conform artikel 14.
Je bent daarmee bevoegd tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel
Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg. Met de opleiding verwerf je tevens
de onderwijsgraad Master of Science (MSc).

Toelatingseisen
Om de opleiding GGZ-VS te kunnen volgen moet je voldoen aan de volgende eisen:
1. Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
2. In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (bachelor getuigschrift);
3. Minimaal vier jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in een HBO
Verpleegkunde functie, waarvan minimaal drie jaar in de GGZ (aangetoond door middel
van FWG-functiebeschrijvingen van de laatste vier jaar);
4. Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren;
5. (passieve) Beheersing van de Engelse taal;
6. Voorgedragen als kandidaat voor de opleiding door een door GGZ-VS erkende GGZorganisatie (praktijkinstelling)
De opleideling is of wordt lid van de vakgroep Verpleegkunde van GGz Centraal.
Arbeidsvoorwaarden
GGz Centraal ontvangt een subsidie per opleidingsplaats. Voor de opleideling zijn geen
kosten verbonden aan de opleiding. Gedurende de opleiding krijg je een contract als
verpleegkundig specialist in opleiding. Tijdens het verrichten van werkzaamheden in de
praktijkinstelling is de opleideling ingeschaald in FWG 50.
Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne de Leeuw, opleider,
m.deleeuw2@ggzcentraal.nl.
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