
Marloes van Sloten- Landsbergen

Logistiek medewerkers OKC

Spitsbijeenkomst managers 
Logistiek OKC
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Voorstellen
• Operatieassistent

• Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
• Gespecialiseerd in urologische robotchirurgie

• Docent
• HAN, CZO opleiding OA/ AM

• Pedagoog
• Opleider, trainer en adviseur HAN VDO, 

Academie Gezondheid en Vitaliteit
• Logistiek medewerkers OKC
• MDL-opleiding
• UCS-opleiding

• Lid onderwijscommissie LVO

Motto: Lang leve het leren!

Droom: (Post- HBO) opleidingen/ trainingen voor 
de OA/ AM ontwikkelen (open of 
maatwerk).  
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Programma

• Doel

• De huidige opleiding

• De veranderende context

• De toekomstige opleiding

• Uitdagingen opleiding

• Samenwerking

• Afsluiting
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Doel
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Onderwijs

Onderzoek
Praktijkveld



Doel

• Studenten een aantrekkelijke opleiding willen bieden.

• Samenwerking houdt het onderwijs actueel.

• Studenten worden beter voorbereid op de toekomstige baan.

• De HAN wil bijdragen aan de ontwikkeling van beroepen en aan 
maatschappelijke vraagstukken. 

• De HAN wil toegang krijgen tot nieuwe kennis vanuit het 
werkveld.
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De huidige opleiding
• LM 11- LM12- LM-13 

• 11 lesdagen (middagen)

• 5 stagedagen CSA

• 5 stagedagen OKC

• Kosten: 1315 euro

• Toelatingsvoorwaarden
• minimaal mbo3-niveau (werk- en 

denkniveau).
• beschikking over een laptop met 

internetaansluiting en ermee kunnen 
werken.

• werkplek en begeleiding in het 
ziekenhuis.

• Toetsing praktijk
• Stagedoelen
• Vaardigheidstoets
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De huidige opleiding
• Theorie

• Algemeen deel
• Hygiëne, infectiepreventie, logistiek van 

steriele medische hulpmiddelen, kwaliteit van 
zorg, fysieke belasting, materialen en 
vaardigheden.

• Lintprogramma
• Voldoende kennis op te laten doen om het 

operatieprogramma op juiste wijze te 
interpreteren. Medische terminologie heeft 
daarin een belangrijke plaats.

• Praktijk
• Verantwoordelijkheid ziekenhuis.
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Veranderende context

Professionaliseren medewerkers
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De toekomstige opleiding

• LM-14 

• 8 lesdagen 

• 3 stagedagen CSA

• 7 stagedagen OKC

• Kosten: 1995 euro
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De toekomstige opleiding

• De theoretische opleiding heeft naast het ontwikkelen van de 

benodigde kennis, vaardigheden en houding de focus op:

• Zelfzorg

• Verwerken van een trauma

• Intercollegiaal overleg

• Reflectie

• Feedback geven en ontvangen

• Omgaan met stress

• Leren leren

• Administratie en beheer van implantaten
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Uitdagingen opleiding Logistiek Medewerker OKC
• Géén eenduidige functieomschrijving

• Géén niveaubepaling

• Géén eenduidige afspraken omtrent toelaatbaarheid 
opleiding

• Cursisten hebben beperkte studievaardigheden

Ontevreden cursisten

Uitval van cursisten
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Samenwerking

Het ziekenhuis en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn samen 
verantwoordelijk voor het creëren van een optimale leeromgeving voor de cursist. 

Op welke wijze zou jij de samenwerking met de HAN willen vorm geven?

Wat zijn je behoeften?
Wat zijn je verwachtingen?
Wat is hierin je eigen rol?

Ga naar: Padlet.com/marloeslan/spitsbijeenkomst
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Marloes
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“Op naar een mooie 
samenwerking!”


