CURRICULUM VITAE.

Personalia:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Telefoon

:
:
:
:
:
:

Email

:

Günther
Ronald
4 december 1954
Djakarta (Indonesië)
Mozartstraat 62, 1962 AC Heemskerk
0650 - 469501
0251 - 259025
info@guntheropleidingen.nl

Opleidingen:
-

A-verpleegkundige aan de School
voor Verpleegkundigen, Academisch
Ziekenhuis Vrije Universiteit,
Amsterdam

juni '75 - maart '79

Opleiding Docent verpleegkunde,
Verpleegkundige Akademie "Vronenstein"
Voorburg

augustus '81 -

2e graads Lerarenopleiding Verpleegkunde,
Hogeschool Midden-Nederland,
Leusden

september '87 - juni '89

Marketing-assistent (NIMA-A),
ISW Leiden

september '93 - juni '94

Op weg naar structureel opleidingsbeleid
Introductiemodule en vervolgmodule:
"Het opleidingsjaarplan"
AWOZ, opleidingsorganisatie, Utrecht

januari/november '94

-

Managementtraject Randstad Holding

mei - november ‘97

-

Leergang Beoordelen in het MBO, Herontwerpschool
o.v.v. Procesmanagement MBO 2010

oktober ‘07 - maart ‘08

-

Training EVC – assessor
Hogeschool INHolland

-

-

-

-

oktober ‘11

juni '83

-

-

Werkervaring:
Günther Opleidingen
opleidingsadvies, training, interim-management
Opleidingsadviseur
SVOZ, Utrecht

mei ’98 - heden

september ’07 –
september ‘08

Bijzonderheden:
*
Analyseren van scholingsvragen en het scholingsprogramma daarop afstemmen
*
Uitvoeren van diverse opleidings- en trainingstrajecten en individuele begeleiding (supervisie,
intervisie, coaching)
-

Afdelingshoofd Reuma Informatie Centrum
Reumafonds, Amsterdam
juli ’06 – september ‘07
Bijzonderheden:
*
Het leiding geven aan een team van voorlichters en een administratief medewerker

-

Teamleider Voorlichtingscentrum/Front Office
KWF Kankerbestrijding Amsterdam
november ’04 – juli ‘06
Bijzonderheden:
*
Het leiding geven aan een team van (medisch) voorlichters, receptionistes en een medewerker
donateurscontact. Deze medewerkers vormen het Front Office.

-

Projectmanager Nova Contract Unit Gezondheidszorg
ROC Nova College Haarlem
Nova Contract Opleiding en Training
juni ‘03 – juni ‘04
Bijzonderheden:
*
Het leiding geven aan een team van 5 projectleiders en een secretaresse.
*
Uitvoeren van trainingen, onder andere communicatie, intervisie en werkbegeleiding

-

Vestigingsmanager
Savaz Uitzendzorg Den Haag/Leiden
april '97 - mei ‘98
Bijzonderheden:
*
Het leiding geven aan een groep van 10 intercedenten verdeeld over twee vestigingen in Den
Haag en Leiden.
*
Verantwoordelijk voor het opzetten van projecten gerelateerd aan het marktgebied opleidingen in
de gezondheidszorg.

-

Opleidingsadviseur/Coördinator bij- en nascholing
mei '93 - april '97
Stafdocent verpleegkunde
maart '89 - mei '93
Stichting Regionaal Opleidingsinstituut
voor Verpleegkundigen "de Brink" IJmuiden/Kennemer Contract Haarlem
Bijzonderheden:
*
Samensteller van het leerplan:
"Verkorte opleiding tot A-verpleegkundige" voor afgestudeerde MDGO-Vp'ers.

*

*

Lid van het projectteam ten behoeve van de herziening van het leerplan "Opleiding tot Averpleegkundige", waarbij het vaardigheidsonderwijs in een modulaire opzet als uitgangspunt
gediend heeft.
Het leiding geven aan de afdeling bij- en nascholing. Zowel de acquisitie, het samenstellen van de
scholingsprogramma's en de coördinatie tijdens de uitvoering van de scholingen en trainingen
behoorden tot mijn taakgebied.

-

Docent verpleegkunde,
School voor Verpleegkundigen,
Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam
januari '88 - maart '89
Bijzonderheden:
Als speciale opdracht heb ik een structurele verandering doorgevoerd in het leerplan van de Leerperioden
"Niet Snijdend I", "Langdurig Zieken" en "Niet-Snijdend II" met als doel een logische samenhang te
bewerkstelligen tussen deze onderdelen van de opleiding tot A-verpleegkundige.

-

Stafdocent verpleegkunde,
Stichting O.V.B.U.
Centrale School voor Ziekenverzorgenden, Utrecht
augustus '85 - januari '88
Bijzonderheden:
In deze functie heb ik mij onder andere bezig gehouden met het ontwikkelen van de lessencyclus psychogeriatrische verpleegkunde.

-

Verpleegkundig docent, aandachtsgebied
praktijkbegeleiding,
Opleidingsschool Militair Hospitaal "dr. A. Mathijssen" Utrecht
maart '82 - augustus '85
Bi-jzonderheden:
In deze periode heb ik de praktijkbegeleiding georganiseerd en invulling gegeven ten behoeve van drie
verpleegafdelingen, waarbij de verpleegkundigen op de afdeling de begeleiding uitvoeren en de docent
verpleegkunde, aandachtsgebied praktijkbegeleiding, een superviserende en coördinerende taak had.

-

Praktijkbegeleider/Stafverpleegkundige,
Afdeling Algemeen Interne - Longziekten
- Neurologie, Diaconessenhuis, Heemstede
juni '80 - maart '82
Bijzonderheden:
In deze functie ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten van een begeleidingsysteem ten behoeve
van de leerling-verpleegkundigen waarin de verpleegkundigen op de afdeling een grotere rol kregen als
begeleider. Tevens was ik als lid van de leidinggevende staf medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken op de afdeling.

-

Verpleegkundige Afdeling Urologie
Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam

maart '79 - februari '80

