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De Stichting Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (SOIGT) 
is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van: 
 

PLAATSVERVANGEND HOOFD OPLEIDINGSINSTITUUT IGT (0,4 fte) 
per voorjaar 2020 
 
Algemeen 
Het opleidingsinstituut IGT is een jong en onafhankelijk instituut gelieerd aan de Nederlandse 
Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Het 
opleidingsinstituut bestaat uit een klein team dat de opleiding IGT verzorgt en toekomstbestendig 
vormgeeft. Per jaar worden zo’n 25 artsen aangenomen die in 36 Nederlandse 
opleidingsinrichtingen en zo’n 10 buitenlandse opleidingsziekenhuizen worden voorbereid op 
werken als Global Health professional. 
Met visie op de rol van de AIGT in een veranderende wereld, communicatieve vaardigheden, 
leiderschap en enthousiasme, kan het hoofd verder werken aan wat in de eerste vijf jaar tijd is 
opgebouwd. 

Plaats in de organisatie 

Het plaatsvervangend hoofd valt onder het bestuur van de Stichting Opleidingsinstituut IGT en 
legt daaraan verantwoording af en aan het hoofd van het opleidingsinstituut. Er wordt nauw 
samengewerkt met het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT), 
orgaan van de NVTG. 
 
Resultaatgebieden 
1. Beleid en samenwerking 
Het plaatsvervangend hoofd 

 Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de IGT; 

 Verricht werkzaamheden in overleg met het hoofd; 

 Heeft regelmatig contact met het CIGT; 

 Neemt representatieve functies op zich, in overleg met het hoofd en op aanwijzing van het 
bestuur van de Stichting Opleidingsinstituut IGT. 

 
2. Regelgeving 
Het plaatsvervangend hoofd  

 Houdt zich op de hoogte van alle regelgeving en daarmee samenhangende procedures die 
te maken hebben met (de implementatie van) de opleiding AIGT;  

 Neemt specifieke bevoegdheden op zich in overleg met het hoofd en op aanwijzing van het 
bestuur van de Stichting Opleidingsinstituut IGT. 

 
3. Vervanging hoofd: 
Het plaatsvervangend hoofd neemt alle verantwoordelijkheden van het hoofd op zich bij 
vervanging indien hiertoe besloten door het bestuur van de Stichting Opleidingsinstituut IGT. Het 
plaatsvervangend hoofd heeft dan alle bevoegdheden als hoofd. De duur van de vervanging hangt 
af van de reden van vervanging en wordt in overleg met het bestuur van de Stichting 
Opleidingsinstituut IGT vastgesteld.  
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Arbeidsvoorwaarden 

De honorering is passend bij de functie volgens KNMG salarisschalen oude structuur Schaal 8, 
trede 3. 
 
Kwalificatie-eis 
Wij zoeken een competentiegerichte professional met hart voor internationale aspecten van de 
gezondheidszorg, goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en interesse voor onderwijs. 
Het plaatsvervangend hoofd is ingeschreven in het register AIGT of in een register van medisch 
specialisten.    
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met B. Gerretsen, hoofd OIGT via 
bgerretsen@oigt.nl 
 
Graag reacties voor 16 januari 2020, te richten aan: 
Bestuur SOIGT, info@oigt.nl 
Telefoonnummer secretariaat: 06-12676026 
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 3 februari 2020.  
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