
 
 
De organisatie  
De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit 
organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de 
arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op 
te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs 
komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod. ( zie ook 
www.nspoh.nl)  

De NSPOH is de partner voor organisaties in het werkveld van de public en occupational health 
als het gaat om opleiding en training. Wij kennen de markt en het veld, wij zijn goed op de 
hoogte van inhoudelijke ontwikkelingen en we weten hoe we opleidingsvragen moeten vertalen 
in concrete leertrajecten.  
 
Wegens groei van onze activiteiten ontstaan er binnen ons team Maatschappij & Gezondheid 
twee vacatures. Voor zowel de profielopleiding Jeugdgezondheidszorg als de 2e fase van de 
opleiding M&G zoeken wij twee  
 

Artsen M&G/instituutsopleiders voor de opleiding M&G 
we hebben ruimte voor 2 FTE (ieder 36 uur/ 1 FTE per week) 

 
 

Zin om ons te versterken?  
Het team M&G van de NSPOH zoekt twee enthousiaste en gedreven collegae arts M&G met 
ervaring in het werkveld jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding of medische 
milieukunde en plezier in het coachen van artsen in opleiding. We zoeken collegae met een visie 
op de ontwikkelingen in het werkgebied, die weten te inspireren en met gevoel voor 
verhoudingen op een praktische manier tot resultaat komen. Een zelfstandige manier van 
werken en een professionele houding is uitgangspunt. 
 
De functies. 
We bieden twee interessante verantwoordelijke functies in een opleidingsveld in ontwikkeling 
waar alle facetten rond leren en ontwikkelen aan bod komen. Het gaat niet alleen om het 
‘maken’ van onderwijs, maar ook om het ‘organiseren’ en ‘uitvoeren’ daarvan. Begeleiding van 
groepen en individuen (artsen in opleiding) vormt een vast onderdeel van het takenpakket.  
Het accent ligt op integratie van instituuts- en praktijkonderwijs. De competentiegerichte 
opleiding wordt gerealiseerd binnen de regelgeving van het CSG, in samenwerking met 
academische kenniscentra en in afstemming met de opdrachtgevers en de beroepsgroep. Je 
werkt samen met collegae afkomstig uit andere takken van de sociale geneeskunde. Zo verrijk 
je je eigen kennis en ervaring en breidt je je netwerk uit. De functie wordt erkend als 
vervangende/gelijkgestelde werkzaamheid door de RGS. 

http://www.nspoh.nl/


Voor de opleiding jeugdgezondheidszorg zoeken we een Arts M&G met het profiel JGZ en voor 
de 2e fase van de opleiding zoeken we een Arts M&G met bij voorkeur een profiel in de 
infectieziektebestrijding of medische milieukunde. Op termijn zullen beiden instituutsopleiders 
werkzaam zijn voor zowel de 1e als 2e fase in de nieuw te ontwikkelen 4-jarige opleiding M&G.   
 
Uw profiel  
Je bent minimaal 3 jaar geregistreerd als arts M&G met bij voorkeur een profiel IZB, MMK of 
profiel JGZ. Je hebt ervaring in het brede werkveld van de arts M&G en specifiek van de 
infectieziektebestrijding/medische milieukunde of jeugdgezondheidszorg. Je hebt affiniteit met 
leer- en veranderingsprocessen in professionele organisaties. Ervaring met het opleiden van 
professionals en een afgeronde promotie zijn een pré.  
 
Wij bieden  
Een interessante en verantwoordelijke baan in een plezierige werkomgeving. Goede 
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris. De cao NSPOH is van toepassing.  
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar.   
 
Belangstelling?  
Voor meer informatie over de organisatie kun je terecht op www.nspoh.nl.  
Heb je vragen of wil je graag nadere inlichtingen dan kun je terecht bij Anne-Clair van 
Rijnsoever, management assistent, a.vanrijnsoever@nspoh.nl    
 
Ben je geïnteresseerd, dan ontvangen wij graag je brief en cv voor 22 februari 2019. Deze kun 
je e-mailen naar vacature@nspoh.nl of sturen naar NSPOH t.a.v. mevrouw A. van Rijnsoever, 
Postbus 20022, 3502 LA Utrecht. De eerste gesprekken vinden bij voorkeur plaats in de week 
van 4 tot en met 8 maart 2019. 
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