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tijd Specifieke informatie over bedrijfsbezoek

3

Apothekersassistent Apotheek x x x 5 10:00-12:00 Uitleg over de organisatie van de ziekenhuisapotheek. De leerling 

kan eventueel zelf een kleine bereiding maken. Een bouillonzakje 

bereiden en een vingerplaatje afnemen.

5
Administrateur Financiële Administratie x x x x 5 09:30-12:00 Uitleg over de samenhang van de diverse administraties binnen het 

ziekenhuis. Uitvoeren van diverse administratieve handelingen.

8

HBO-Verpleegkundige Verpleegafdeling Leerunit x x x 10 14:00-16:00 Bezoek aan leerunit, waarin door stagiaires verpleegkunde 

informatie over beroep en vervolgopleidingen worden gegeven en 

een verpleegkundeles wordt gevolgd.

10

Monteur elektrotechniek 

en/of -werktuigbouw

Algemene techniek x x x x x x x 10 14:00-16:00 Uitleg over de organisatie van de afdeling techniek. Wat is 

onderhoud, wat is storing? Wat is een 24/7 bedrijf (de klok rond). 

Bezoek machineruimte.

12
Laborant KCHL / MML x x x x 5 14:00-16:00 Rondleiding door de laboratoria.

13
Neurofysiologisch Laborant Klinische Neurofysiologie x x x x ? 13:00-16:00 Na een introductie en uitleg over het beroep ga je zelf een 

onderzoek in de praktijk doen.

14

(Ziekenhuis) apotheker Apotheek x x 10:00-12:00 Uitleg over de organisatie van de ziekenhuisapotheek. De leerling 

kan eventueel zelf een kleine bereiding maken. Een bouillonzakje 

bereiden en een vingerplaatje afnemen.

15
Medisch Instrumentatie 

Technicus

Huisvesting & Techniek x x x 10 14:00-16:00 Rondleiding in de werkplaats. Testopstelling voor medisch 

technicus.

16

Operatie-assistent (OA) en 

Anesthesie-medewerker (AM)

Operatiecentrum x x x 6 16:00-17:00 Rondleiding in het Operatiecentrum. Kijkje in de werkzaamheden 

van de AM (infuus en tube inbrengen) en OA (instrumentenset 

bekijken). BELANGRIJK: GEEN SIERADEN, GEEN NAGELLAK en zorg 

voor een GEVULDE MAAG!

17
Medisch Beeldvormings- en 

Bestralingsdeskundige 

radiologie x x X 1 13:30- 14:30 rondleiding stellen van vragen 

18
Hartfunctielaborant Functie-afdeling Cardiologie x x x x 4 op afspraak Rondleiding op de hartfunctieafdeling. En een gesprek met de 

hartfunctielaborant. 

19
Systeem-/netwerkbeheerder ICT x x X 3 in overleg In gesprek met de professionals. Kennismaken met het 

systeembeheer in een grote organisatie.

Interesse?  De procedure is als volgt:

De leerling stuurt een mailtje naar:    franswijnands@profijtscholen.nl

Geef in je mail op:

Je naam, EN TWEE(!) emailadressen, van jezelf en van je ouders of mentor.

Op welke school je zit en welke klas.

Je interesse in welke afdeling en/of beroep.

Wij maken een afspraak voor een bezoek met de contactpersoon van de afdeling.

Zodra wij een datum hebben, ontvang je een uitnodiging. (Dat kan soms even duren).

Niveau van het beroep Doelgroep, niveau leerlingen

Aanbod bezoeken beroepsprofessionals van het Slingeland Ziekenhuis voor beroepenoriëntatie

mailto:franswijnands@profijtscholen.nl

