Zit jij op de HAVO of het VWO en wil
je later graag op de OK werken?
Dan is de opleiding
HBO Verpleegkundetechnische leerroute zeker
iets voor jou. Je wordt
gedurende deze opleiding
niet alleen opgeleid tot
verpleegkundige, maar
ook tot operatieassistent
of anesthesiemedewerker
in een leer-werk traject. En
deze opleiding kan dicht
bij huis! In het Laurentius
Ziekenhuis Roermond
bieden we in samenwerking
met Hogeschool Zuyd
jaarlijks deze vierjarige
opleiding aan.

Hoe werkt een leer-werk traject?
Je loopt in de eerste twee jaar stage op diverse zorgafdelingen en de operatieafdeling. Daarnaast ga je
voornamelijk naar school. In het derde en vierde jaar word je grotendeels op de OK-afdeling opgeleid
tot anesthesiemedewerker of operatieassistent. Gedurende deze twee jaar treed je in dienst van het
ziekenhuis, ga je fulltime aan de slag als toekomstig professional en ontvang je ook al een mooi salaris!
Daarnaast volg je enkele lesdagen op de Hogeschool Zuyd.

Uit de praktijk
Leerling anesthesiemedewerker Ivon en leerling OKassistent Estelle volgen hun opleiding in Laurentius.
Vier dagen in de week werken zij mee op de
operatiekamers om de kneepjes van het vak te leren,
en één dag gaan zij naar school.
“Het Laurentius Ziekenhuis is niet
zo groot en dat vind ik echt fijn,”
vertelt Ivon. “Iedereen kent
elkaar en is bereid je te helpen
en vragen te beantwoorden.
We werken in een team, maar

mogen ook voor een deel zelfstandig werken.
Die afwisseling is super.”
“Geen dag is hetzelfde,”
bevestigt Estelle. “Elke
operatie is anders, elke
patiënt is anders... We
bereiden ons dus zo
goed mogelijk voor
en spelen in op wat er
zich voordoet. Daarnaast
werken we samen met diverse
specialisten, en iedereen weet wie jij bent.
Dat is wel zo prettig!”

Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in een toffe opleiding, waarbij je werkt in een nieuw en modern OK-complex, met
een team van bevlogen zorgprofessionals? Houd onze website www.werkenbijlaurentius.nl goed in de
gaten! Aansluitend aan de open dag zal de sollicitatieprocedure geopend worden. Uit de brieven wordt een
selectie gemaakt en aan de hand van gesprekken, enkele meeloopmomenten en een assessment worden
de kandidaten gekozen die de opleiding kunnen volgen.
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met onze praktijkcoördinatoren:
Aggie Guffens, aggie.guffens@lzr.nl of Aniek van der Linden, aniek.vanderlinden@lzr.nl

