Inleiding
Met deze folder informeren we je graag over het BBL-opleidingstraject tot medewerker steriele
medische hulpmiddelen (MSMH), in dienst van het Bravis ziekenhuis. Deze opleiding wordt verzorgd
in samenwerking met ROC’s.
Artsen en verpleegkundigen gebruiken dagelijks talloze hulpmiddelen om mensen te verzorgen,
onderzoeken en opereren. Als medewerker steriele medische hulpmiddelen ben je belast met de
reiniging, desinfecteren, controleren, verpakken, sterilisatie, distributie en beheer van alle re-usable
medische hulpmiddelen binnen het ziekenhuis.
Je controleert of de instrumenten onbeschadigd zijn. Zo ja, dan reinig, ontsmet, steriliseer en verpak je
de instrumenten. Een zeer precies en verantwoordelijk werkje, want dokters en patiënten moeten
ervan op aan kunnen dat de instrumenten perfect in orde zijn. Als nieuw, dus.
In deze folder lees je meer over de inhoud en de opbouw van de opleiding. Ook tref je er informatie
aan over de toelatingseisen, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure.

Opleiding
Op school leer je wat er voor dit beroep nodig is. Je leert de instrumenten kennen en de regels die
gelden om ze te reinigen, ontsmetten, steriliseren en verpakken. Je krijgt les in computervaardigheden
en ook in sociale vaardigheden en communicatie. Want je werkt met veel verschillende mensen
samen, met hen moet je goed communiceren.
Bij voorkeur werk je 3-6 maanden voor, alvorens je start met de opleiding. Je bent inzetbaar op 2
verschillende locaties. Je volgt 2 jaar de BBL-opleiding en hebt 1 lesdag per week.
Het Bravis ziekenhuis werkt voor deze opleiding samen met het SUMMA College in Eindhoven of
MBO Rijnland te Leiden. Voor het volgen van deze opleiding is het belangrijk om in het bezit te zijn
van een laptop.
Toelatingseisen en competenties
Om tot de opleiding toegelaten te worden, voldoe je in ieder geval aan de volgende eisen:
• je hebt een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg of;
• je hebt een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• je hebt een diploma mbo basisberoepsopleiding niveau 2;
• je bent bereid om minimaal 20 uur per week te werken (excl. lesdag);
• je kunt zelfstandig leren en werken;
• je bent communicatief vaardig, ook telefonisch;
• je kunt in teamverband werken;
• je kunt nauwkeurig werken.
Begeleiding
Binnen ons ziekenhuis streven we naar een prettig leer- en werkklimaat, waar voldoende gelegenheid
is om te leren en te ontwikkelen. Gedurende de hele opleiding krijg je ondersteuning bij het leren en
het werken vanuit het ROC en vanuit het Bravis ziekenhuis.
Op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) in het ziekenhuis word je begeleid door werkbegeleiders
(gediplomeerd MSMH) en praktijkcoach. De werkbegeleiders begeleiden je bij je dagelijkse werk- en
leerproces. De praktijkcoach begeleidt en bewaakt het totale leerproces.
Overeenkomst
Bij aanvang indiensttreding wordt een leerarbeidsovereenkomst met je afgesloten. Je begint met een
proeftijd van een maand. De leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de
opleiding. Na diplomering beëindigt de leerarbeidsovereenkomst van rechtswege met de intentie
vervolgens een arbeidsovereenkomst af te sluiten.
Werktijden
Als leerling MSMH werk je in wisselende diensten. Dit betekent dat je overdag, ’s avonds en ook in het
weekend kan worden ingepland.

Salaris
Gedurende de opleiding (leerarbeidsovereenkomst) verdien je het salaris van een leerling MSMH
volgens de CAO Ziekenhuizen. De lesdagen op het ROC worden beschouwd als diensttijd.
Studiekosten
Het Bravis ziekenhuis vergoedt het college- en boekengeld. We maken hierbij gebruik van de studie
faciliteiten regeling.
Reiskostenvergoeding
Vanaf het moment dat de leerarbeidsovereenkomst is ingegaan, worden de reiskosten voor het woonwerkverkeer en reiskosten naar school vergoed volgens de CAO Ziekenhuizen.
Uniformen
Uit oogpunt van hygiëne draag je een uniform en schoeisel dat door het ziekenhuis ter
beschikking wordt gesteld. Het ziekenhuis zorgt ook voor het wassen van deze bedrijfskleding.
Huisvesting voor leerling MSMH
Tijdens de weekenddiensten is er mogelijkheid om gebruik te maken van een van onze
slaapgelegenheden in het ziekenhuis.
Werving
Indien er een vacature is in het Bravis ziekenhuis kun je deze vinden op de website. Allereerst vindt
er een interne sollicitatieprocedure plaats.
De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:
brievenselectie, sollicitatiegesprek, een dagdeel meelopen op de CSA en het opvragen van
referenties.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling CSA en vraag naar de praktijkcoach.
Telefonisch te bereiken op 088 - 70 66 124. Je kunt ook een mailtje sturen naar KOC@bravis.nl

