
Operatieassistent: de HBOV-t 

De functie van operatieassistent 
Als operatieassistent heb je een afwisselend en spannend beroep. De zorg voor de patiënt 
staat centraal, naast kritisch denken, improviseren en technisch handelen. 
Je wisselt gedurende de dag van taak: omlopen, instrumenteren en assisteren. 
Omlopen 
Als omloop neem je de kamerorganisatie voor je rekening. Je zorgt voor de juiste materialen 
en dat de patiënten op tijd op de operatiekamer zijn. Je zorgt voor de patiënt, stelt deze 
gerust en bewaakt de veiligheid. Je bent de schakel tussen het steriele team en de niet-
steriele omgeving, door materialen steriel aan te reiken. Ook bedien je apparatuur en 
verzorg je de administratie. 
Instrumenteren 
Als instrumenterende reik je de chirurg de juiste instrumenten aan, zodat hij/zij er meteen 
mee kan werken. Je kent het operatieverloop en denkt vooruit. Ook kun je snel handelen in 
acute situaties. Je kijkt goed mee met de operatie en denkt in oplossingen. 
Assisteren 
Als je de chirurg assisteert, zorg je ervoor dat de chirurg het operatiegebied goed ziet. Je 
dept en zuigt bloed weg, assisteert bij handelingen zoals het verwijderen van een klem en 
hechten. Je bent stressbestendig en hebt kennis van de anatomie en het operatieverloop. 
 

Werktijden 
Het ziekenhuis is een organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Dit 
betekent dat je als operatieassistent in onregelmatigheidsdiensten werkt. Het werken in 
onregelmatige diensten betekent dat je ’s-avonds, ‘s-nachts of in het weekend ingeroosterd 
wordt. Hiermee wordt gestart aan het einde van het 4e leerjaar. Voor de onregelmatige 
diensten die je werkt, ontvang je een toeslag conform CAO.  
 

De opleiding operatieassistent 
Om je in vier jaar voor te bereiden op 2 beroepen, zijn alle opleidingsonderdelen optimaal 
op elkaar afgestemd.  
Iedere lesgroep heeft ongeveer 14 studenten. Omdat de lessen samen gevolgd worden, leer 
je elkaar goed kennen. Je leert van en met elkaar en krijgt de ruimte voor persoonlijke 
ontplooiing. Op een toegankelijke en laagdrempelige manier helpen docenten het beste uit 
jezelf te halen. Jij kent de docent en de docent kent jou.  
De aangesloten ziekenhuizen hebben opleidingsplaatsen waar studenten hun derde en 
vierde jaar van de opleiding werken en leren. Het aantal studenten dat met de opleiding 
start, stemmen we af op die beschikbare opleidingsplaatsen.  
 
Je bent zowel in verpleegkunde als in chirurgie of anesthesie geïnteresseerd. Die combinatie 
kan het beste in je boven halen. De deskundigheid van een verpleegkundige helpt je in je vak 
op de operatieafdeling en andersom. Je hebt technisch inzicht, bent zorgvuldig, zorgzaam en 
kunt goed samenwerken. Daarnaast ben je gemotiveerd om hard te werken, want het 
honoursprogramma brengt wel extra studie-uren met zich mee. 



De sollicitatieprocedure voor de opleiding tot operatieassistent 
Vóór inschrijving kies je voor de richting operatieassistent of anesthesiemedewerker. Je 
volgt 4 uur per week specifieke lessen 'operatieve zorg en technieken' of 'anesthesiologische 
zorg en technieken' en al in het 1ste jaar ga je twee maanden stage lopen. Je volgt uiteraard 
ook het programma van de opleiding Verpleegkunde. 
Als je voldoende studiepunten hebt behaald in het tweede jaar, krijg je een opleidingsplaats 
toegewezen. Hier ga je het derde en vierde jaar leren en werken. Eén dag in de week volg je 
dan lessen op school. De opleiding sluit je af met een afstudeerproject. 
 

Vooropleiding  
Havo/vwo 
Voor de opleiding Verpleegkunde-Technische stroom ben je toelaatbaar met een havo- of 
vwo-diploma met het profiel N&T of N&G. Daarnaast is er een selectieprocedure.  
Voor de opleiding Verpleegkunde ben je met alle profielen toelaatbaar. 

 
Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen? 
Heb je een havo of vwo-diploma maar beschik je niet over het juiste profiel N&G of N&T, 
dan kun je toegelaten worden met het profiel C&M of E&M als je minimaal twee havo- 
certificaten van de onderstaande vakken hebt: 
Scheikunde 
Natuurkunde 
Biologie   
Je kunt de certificaten behalen door het maken van toelatingstoetsen die Fontys aanbiedt. 

 

Selectieprocedure 
Voor het honoursdeel technische stroom, vindt er een selectie plaats in samenwerking met 
praktijkopleiders uit de aangesloten ziekenhuizen. 
Als je niet geselecteerd bent voor de technische stroom ben je wel automatisch aangemeld 
voor de opleiding Verpleegkunde. Wil je dat niet, dan schrijf je je uit voor de opleiding 
Verpleegkunde via studielink. 
Als je je aanmeldt voor de opleiding Verpleegkunde-technische stroom ontvang je via Fontys 
een bericht of en wanneer je in aanmerking komt voor een selectiegesprek. Meer informatie 
vind je onder 'Aanmelden'. 

 

Instromen verpleegkundigen 
Voor het instroomprogramma ben je alleen toelaatbaar met een verpleegkundediploma op 
mbo- of hbo-niveau. 
Een voorwaarde is dat je in dienst bent van een ziekenhuis en dat je een leer-
/arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 36 uur per week (1FTE). Alleen de werkgever kan 
je bij de opleiding Technische stroom aanmelden. 
  

Het opleidingsinstituut 
Als leerling-operatieassistent HBOV-t in het Jeroen Bosch Ziekenhuis volg je het theoriedeel 
van de opleiding in Eindhoven aan de Fontys Hogeschool. 

https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Verpleegkunde-voltijd/Inhoud-opleiding.htm
https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Verpleegkunde-voltijd.htm
https://fontys.nl/Studeren/Toelating-1/Toelatingstoets-havovwo.htm
https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Verpleegkunde-Technische-stroom/Aanmelden.htm


  

Praktijkopleidingsplaats 
Als leerling-operatieassistent werk en leer je volgens een bepaald schema op het 
operatiecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. 
 

Praktijkbegeleiding 
Op de operatiekamer word je in de dagelijkse werkzaamheden begeleid door ervaren 
operatieassistenten: de werkbegeleiders. Jij bespreekt per dag de praktijkleerdoelen en 
vaardigheden met je werkbegeleider. De werkbegeleiders kunnen een beroep doen op de 
praktijkbegeleider voor ondersteuning in het leerproces. 
 
De praktijkbegeleider bewaakt en stuurt jouw leerproces. Hij/zij vertaalt de eisen van het 
opleidingsinstituut in handelingen die je moet verrichten en vaardigheden die je moet 
aanleren. De praktijkbegeleider organiseert samen met jou de diverse gesprekken die 
gedurende de opleiding moeten plaatsvinden. Aan het begin van elke praktijkperiode vindt 
er een introductiegesprek plaats en later een tussenevaluatie. Aan het einde van deze 
periode vindt er een eindevaluatie plaats. 
  

Oriëntatiemogelijkheden 
Om een beeld van het beroep van operatieassistent te krijgen is het bezoeken van de 
https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Verpleegkunde-Technische-stroom.htm of de website van 
de landelijke vereniging van operatieassistenten https://lvo.nl/ aan te bevelen. Bekijk ook 
onze afdelingsfilm “werken in het operatiecentrum van het JBZ”.  
  

Arbeidsvoorwaarden 
Onder de arbeidsvoorwaarden vallen onder meer salaris, vergoedingen, 
onregelmatigheidstoeslagen en aantallen vakantiedagen. Vanaf het derde jaar sluit je met 
het ziekenhuis een leer- /arbeidsovereenkomst af en ontvang je (leerling-)salaris. Er wordt 
uitgegaan van een full time (36 uur) dienstverband binnen de leer/arbeidsovereenkomst. De 
collegegelden en de kosten voor leermiddelen (boeken) komen voor rekening van het 
ziekenhuis. De lessen op het opleidingsinstituut volg je in werktijd. Na afronding van de 
opleiding word je gehonoreerd volgens FWG schaal 49. Na 2 jaar word je ingeschaald in 
functiegroep 50. Bij aanvang van de opleiding dien je (ter bescherming van jezelf en ter 
bescherming van de patiënten) in het bezit te zijn van recente hepatitis-B en TBC-vrije 
verklaringen. Hierover worden tijdens het arbeidsvoorwaarden gesprek afspraken gemaakt. 
De kosten van vaccinatie zijn voor rekening van het ziekenhuis.  
  

Ben jij geschikt voor deze functie? 
De functie operatieassistent is een uitdagende functie, iedere dag is anders. Niet alleen door 
de diversiteit van de patiënten, maar ook door de onverwachte werkzaamheden per dag. 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft veel verschillende specialismen zoals chirurgie, 
gynaecologie, urologie, KNO, oogheelkunde, kaakchirurgie, neurochirurgie, orthopedie en 
plastische chirurgie. Deze verscheidenheid zorgt dat er veel variatie is in patiënten en 
operatietechnieken, van laag naar hoog complexe zorg. Daarnaast ligt er na diplomering nog 

https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Verpleegkunde-Technische-stroom.htm
https://lvo.nl/


verschillende uitdagingen op je te wachten zoals, bijvoorbeeld verdieping in de 
robotchirurgie of het werken op de interventiekamer.  
 

Meer informatie 
Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over de HBOV-t of inservice opleiding tot 
operatieassistent? Neem dan contact op met Nicolette Boesten, Suzanne v Leeuwen 
en Tonny Donderwinkel , praktijkbegeleiders binnen het operatiecentrum.  
  

  

Jeroen Bosch Ziekenhuis,  
Operatiecentrum,  

t.a.v.  praktijkbegeleider  

Postbus 90153 

5200 ME ‘s-Hertogenbosch 

Tel. (073) 553 26 51  

E-mail: praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl  

 
 

mailto:praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl

