
VACATURE 
Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS 

24 uur per week 

 

 

 

De Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS leidt verpleegkundig specialisten op voor de geestelijke 

gezondheidszorg. Dat doen wij in nauwe samenwerking met GGZ-instellingen die zijn verspreid over heel 

Nederland. De driejarige categorale opleiding GGZ-VS is uniek in Nederland qua duur, inhoud en 

onderwijsorganisatie. Het onderwijsprogramma van de opleiding GGZ-VS wordt ontwikkeld binnen het 

Consilium Magistrorum waarin de twee hoofdopleiders en de bestuurder zitting hebben. De hoofdopleiders 

zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de gehele opleiding: zowel het cursorisch deel als het praktijkleerdeel.  

 

Wij zoeken met ingang van 1 augustus 2022 een inspirerende hoofdopleider die wil bijdragen aan ons avontuur 

om het beroep van de verpleegkundig specialist ggz verder te ontwikkelen en de opleiding klaar te stomen voor 

de toekomst.  

 

Wat je gaat doen 

Als hoofdopleider ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, organiseren, innoveren en aansturen van het 

onderwijs (cursorisch als ook praktijkdeel). Je waarborgt de synergie van het praktijkleren bij de verschillende 

zorgorganisaties, draagt bij aan de scholing van de (plv.) VS-opleiders en je ondersteunt hen bij de uitoefening 

van hun functie. Samen met je collega hoofdopleider draag je zorg voor het ontwerpen, actualiseren, 

vernieuwen en borgen van het curriculum en het leerklimaat. Je gebruikt je kennis en netwerk voor de 

acquisitie van deskundige professionals om de lessen te verzorgen. Waar nodig ondersteun je hen bij 

didactische vraagstukken. De beide hoofdopleiders hebben verschillende aandachtsgebieden inzake de inhoud 

van de opleiding die matchen met hun expertise. Naast de primaire taak als inhoudelijk verantwoordelijke voor 

de gehele opleiding lever je ook een landelijk zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling van zorginnovatie en 

onderzoek in de ggz en in het bijzonder het verpleegkundig specialisme in de ggz. 
 
Wat wij vragen 

 Je ben een praktiserend verpleegkundig specialist ggz, bij voorkeur gepromoveerd. 

 Je hebt een kraakheldere visie op de geestelijke gezondheidszorg, de beroepsontwikkeling van het 
verpleegkundig specialisme in de ggz en het onderwijs aan deze zorgprofessionals.  

 Je bent een netwerker, verbindend, creatief, oplossingsgericht en visionair.  

 Je beschikt over een uitgebreid professioneel netwerk. 

 Je hebt ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor professionals. 

 Je bent bij voorkeur onderwijskundige en/of in het bezit van BKE en SKE. 

 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

Wat wij bieden 

. Een afwisselende en uitdagende baan in een prettige werkomgeving met een groot landelijk netwerk. 

. Een informele en collegiale werksfeer. 

. Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ, schaal 70, met aanvullende secundaire voorwaarden als 

een ruim scholingsbudget en voorzieningen die jou ondersteunen bij de uitoefening van je functie. 

 

Sollicitatieprocedure 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend 18 mei. 

Kandidaten zullen op deze dag met 2 commissies een gesprek voeren. Commissie 1 bestaat uit de voorzitter 

raad van toezicht en de bestuurder. Commissie 2 bestaat uit de hoofdopleider en de beleidsmedewerker. 

 

Heb jij interesse en voldoe je aan de eisen?  

Maak je belangstelling aan ons kenbaar en mail jouw motivatie en cv voor 16 mei 2022 naar 

m.deboer@ggzvs.nl.  

Heb je nog vragen of wil je meer informatie: bel of mail ons. Wij staan je graag te woord. 

(T 030 2330111) 

mailto:m.deboer@ggzvs.nl

