
Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ (VS-GGZ)  (niveau 7) 
(= Master Advanced Nursing Practice GGZ)  

Duaal  
Duur    2 jaar  

Toelatingseisen HBO-V diploma differentiatie GGZ, minimaal 2 jaar          
werkervaring in de GGZ, BIG registratie, aantoonbaar 
bovengemiddeld functioneren wat blijkt uit schriftelijke 
referentie. 

Kosten Het wettelijke collegegeld en de reiskosten naar de 
opleidingsinstelling in Utrecht worden door Arkin betaald. De 
helft van de verplichte literatuur en de studiereis worden 
vergoed.   

Theorie Hogeschool Utrecht (wekelijks op dinsdag college)  

Opleidingsplaats De praktijkopleiding bestaat in principe uit één 
praktijkleerperiode binnen één van de merken waar binnen 
Arkin cliënten behandeld worden, met op indicatie korte interne 
of externe stages.  

Begeleiding Een toegewezen medisch mentor (meestal psychiater) biedt 
wekelijks supervisie, waar mogelijk samen met een VS-GGZ 
mentor. De opleider VS-GGZ geeft individuele- en 
groepssupervisie. 

Contract Een leer- arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding 
voor 32-36 uur per week.  

Salaris Inschaling is afhankelijk van vooropleiding en ervaring, in ieder 
geval in FWG 50-55.  

Dienstverband 32 of 36 uur per week, inclusief collegedagen en 4 uur ruimte 
voor praktijkleren. 

Profiel Tijdens de opleiding tot VS-GGZ maak je de ontwikkeling door 
van verpleegkundige/SPV naar regiebehandelaar in de Basis 
GGZ of Specialistische GGZ en maak je je hard voor innovatie 
en coaching. We zoeken daarom verpleegkundigen met 
aantoonbaar bovengemiddeld functioneren, blijkend uit een 
schriftelijke referentie door de leidinggevende of samenwerkend 
psychiater waarin ingegaan wordt op: 

De verpleegkundige in relatie tot de cliënt / het cliëntsysteem 
 de medewerker is breed inzetbaar: zowel in complexe 

zorgsituaties als in diverse werksettingen. 
 de medewerker is in staat om in het primaire proces 

methodisch en reflectief te handelen; bij dit reflectief 
handelen gaat het om de leercompetentie waarbij de 
medewerker (straks Verpleegkundige In Opleiding tot 
Specialist: VIOS) in staat is tot leren middels terugkijken 
en analyseren van zijn eigen gedrag in relatie tot 
anderen. 

 de medewerker wordt in haar beroepsuitoefening door 
cliënten zeer gewaardeerd. 

 



 
 
De verpleegkundige in relatie tot de beroepsgroep 

 de medewerker is iemand die zich bovengemiddeld 
inzet binnen het team om verbeteringen in de 
beroepspraktijk te bevorderen. 

 de medewerker wordt door het team gezien als een 
deskundige collega daar waar het gaat  om het nemen 
van beslissingen en het dragen van 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het primair 
proces. 

 
De verpleegkundige in relatie tot andere disciplines 

 de medewerker is een krachtige gesprekspartner in 
multidisciplinair overleg en heeft een duidelijke inbreng 
voor wat betreft de verpleegkundige visie en aanpak met 
betrekking tot een cliëntsituatie. 

 de medewerker is geïnteresseerd en is op de hoogte 
van theorieën, vakinhoudelijke ontwikkelingen en 
vaardigheden en visies van andere disciplines. 

 
De verpleegkundige in relatie tot de organisatie 

 de medewerker is in staat afdeling overstijgend te 
denken en laat zich bij zijn handelen leiden vanuit een 
juiste balans tussen de behoeften op cliënt-, afdelings-, 
en instellingsniveau. 

 de medewerker kan op stafniveau een bijdrage leveren 
op verpleegkundig gebied aan de organisatie en ziet 
kansen voor verbeteringen. 

 
Bijzondere persoonlijke kenmerken 

 de medewerker is initiatiefrijk en laat blijken met een 
bepaalde gretigheid deel te nemen aan inhoudelijke 
commissies en/of werkgroepen. 

 de medewerker brengt op een krachtige manier zijn visie 
op het verpleegkundig functioneren over naar 
beroepsgenoten en andere belangstellenden. 

 de medewerker heeft ervaring met het begeleiden van 
een pas beginnend beroepsgenoot en kan efficiënt en 
doelmatig een (leerling)verpleegkundige inwerken. 

 

Selectieprocedure 

De opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ start jaarlijks in september. De vacature 
voor opleidingsplaatsen staat het gehele jaar open, waarbij gestreefd wordt de 
selectieprocedure jaarlijks in april te hebben afgerond t.b.v. de plaatsing per september. De 
selectiegesprekken vinden plaats in 2 rondes waaraan zowel medisch mentoren, 
management, de opleider VS-GGZ, het Hoofd Verpleegkundige Opleidingen als 
beroepsgenoten VS-GGZ deelnemen.  

 

Meer informatie 

Wil je meer weten over de opleiding tot Verpleegkundig Specialist? Neem dan contact op 
met Elfi Rookhuizen, Opleider VS-GGZ (tel. nr. 06-83223461).  


