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Presentation Notes
Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC. Helaas ivm COVID kunnen wij niet fysiek aanwezig zijn op de open dag van de HvA. Via deze PowerPoint willen we jullie toch laten kennismaken met Amsterdam UMC en bespreken welke stagemogelijkheden bij ons mogelijk zijn. Als eerste zullen wij ons eerst even voorstellen. Wij zijn het Onderwijs Centrum Zorgopleidingen (OCZ) en wij regelen alles omtrent de zorgstages in AUMC. Je ziet ons van boven naar beneden: Nadia Hoek, Csilla Buksa, Irene Reints en Ingrid Brons-Adams. In deze presentatie behandelen we de volgende onderwerpen:Amsterdam UMC – academisch ziekenhuis; wat is een academisch ziekenhuis?  Stagemogelijkheden; welke mogelijkheden zijn er allemaal? Amsterdam UMC programma; wat houdt dat precies in? Volg ons overal; neem een kijkje achter de schermen in het ziekenhuis



Amsterdam UMC – academisch ziekenhuis 
3 kerntaken academisch ziekenhuis:

1. Opleiden
2. Onderzoek
3. Hoog complexe zorg 
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Wat is nou precies het verschil tussen een academisch ziekenhuis en een regulier ziekenhuis? Een academisch ziekenhuis heeft 3 kerntaken waarin het zich onderscheidt:Opleiden; Opleiden is een erg belangrijke taak. Een academisch ziekenhuis heeft dan ook veel meer stageplekken beschikbaar. Daarnaast zie je studenten van allerlei opleidingen oa Doktersassistenten, MBO Verpleegkunde, HBO Verpleegkunde en Geneeskunde studenten. De kern is leren van en met elkaar. Op de afdelingen zie je veel verschillende studenten van verschillende opleidingen. Onderzoek; Naast onderwijs, wordt er veel onderzoek gedaan in een academisch ziekenhuis. Je moet hierbij denken aan experimenten, try-outs en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medische kennis worden getest en geïmplementeerd. Hiermee krijg je ook te maken als je stage loopt. Hoog complexe zorg; De patiënten in een academisch ziekenhuis hebben hoog complexe zorg nodig. Patiënten zijn erg ziek, hebben een zeldzame ziekte, co-morbiditeit of acute zorg nodig. Je ziet veel verschillende ziektebeelden. Klik op het filmpje om een kijkje in het ziekenhuis te nemen.  

https://www.youtube.com/watch?v=-b3paFW8PPA


Stagemogelijkheden locatie AMC

• Reguliere stages verpleegkunde 

• Honours Programme Critical Care

• Operatieassistent en Anesthesie programma

• Schakeltraject MBO – HBO Verpleegkunde  

• Amsterdam UMC programma locatie AMC 
- Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
- Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Volwassenen
- Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Kind  
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We bieden verschillende stagemogelijkheden voor de opleiding HBO Verpleegkunde:1. Reguliere stages verpleegkunde  We hebben een aantal reguliere stage plekken, deze plekken worden opgevuld door het stagebureau van de HvA. We hebben in alle leerjaren reguliere stageplekken. Afhankelijk van de indeling van het stagebureau HvA kun je hiervoor in aanmerking komen. De stageplekken zijn verdeeld over onze verschillende divisie van het ziekenhuis; Interne, Algemene Chirurgie, het Hartcentrum, Vrouw Kind centrum, Neuro Hoofd/ halscentrum en de IC/ Operatiecentrum. 2. Honours Programme Critical Care Voor dit programma hebben we een beperkt aantal stageplekken beschikbaar. Je loopt stage op een gespecialiseerde afdeling waar de intensieve of acute zorg centraal staat. Denk hierbij oa aan de spoedeisende hulp (SEH), Medium care, Verkoever of de AOA (Acute opname afdeling). Ook voor dit programma kan je in alle leerjaren bij ons terecht. 3. Operatieassistent en Anesthesie programmaDeze specialisaties starten in het 3e studiejaar. Je solliciteert voor een opleidingsplek bij ons in het ziekenhuis voor 1 van beide specialisaties. In de laatste 20 weken van studiejaar 3 loop je de stage in het operatiecomplex. In studiejaar 4 ga je over op het duale traject. Na het behalen van je Verpleegkunde diploma ga je nog 1 jaar door met werken en leren om ook je diploma voor Operatieassistent of Anesthesie te behalen. Voor de volledige opbouw en toelatingseisen van beide programma’s zie de link.  4. Schakeltraject MBO-HBOVoor medewerkers in dienst van Amsterdam UMC is er een mogelijkheid om als MBO Verpleegkundige door te stromen naar HBO Verpleegkunde. 5. Amsterdam UMC programma locatie AMC Naast al deze stagemogelijkheden bieden we nog een unieke kans om je nauw te verbinden met ons ziekenhuis. Voor dit programma moet je een keuze maken uit 3 verschillende richtingen: Geestelijke gezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg Volwassenen of Algemene Gezondheidszorg Kind. In de volgende slides lichten we dit programma toe. 

https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde/studieprogramma/studieprogramma.html
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde/studieprogramma/haal-meer-uit-je-opleiding/haal-meer-uit-je-opleiding.html#anker-honours-programma-critical-care
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde/studieprogramma/operatieassistent-programma/operatieassistent-programma.html
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde/studieprogramma/anesthesie-programma/anesthesie-programma.html
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde-duaal/studieprogramma/Mbo-hbo-schakeltraject/instroomprogramma-mbo-v.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde/studieprogramma/amsterdam-umc-programma/amsterdam-umc-programma.html


Stage

Selectie AMC-programma

Minor keuze

Stage

Jaar 2Jaar 1 Jaar 3 Jaar 4

Stage

AMC AGZ/GGZ /Kind 

Stage

AMC AGZ/GGZ /Kind 

Doelen 

• Ambitieus onderwijsprogramma
• Verpleegkundigen opleiden voor de toekomst

• Binden van verpleegkundigen aan AMC
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In jaar 1 en 2 loop je eerst stage in een externe setting zoals bijvoorbeeld de wijk of een verpleeghuis. Deze stages horen nog niet bij het programma maar stellen je wel in staat om je alvast breed te oriënteren . In het tweede studiejaar is er vervolgens uitgebreide voorlichting over dit programma en kun je jezelf aanmelden. Bij de selectie wordt rekening gehouden met je motivatie en goede studievoortgang in de eerste twee jaar. Indien je geselecteerd bent volg je in jaar 3 het keuze onderwijs dat aansluit bij de richting die je hebt gekozen (de AGZ, GGZ, of Kind). Daarnaast ga je in jaar 3 en 4 een stage bij ons lopen op twee afdelingen die passen bij de gekozen richting en minor.   Door het volgen van dit programma ben je in staat om je in twee jaar tijd te verdiepen in een academische omgeving waarin je jezelf ontwikkelt en je brede en praktische ervaring op doet.   



Amsterdam UMC - PROGRAMMA
• Stagelopen in jaar 3 en 4 in academische setting locatie AMC

• Uitdagende leeromgeving

• Professionele  & persoonlijke begeleiding 

• Uitgebreid scholingsprogramma

• Betrokkenheid bij onderzoek

• Stagevergoeding conform cao-umc’s

• Verbinding aan het AMC
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Kort samengevat bied dit programma je een unieke kans om in 2 jaar tijd je te binden aan AUMC. Je komt in een uitdagende leeromgeving terecht waarin veel tijd en aandacht is voor jouw persoonlijke begeleiding. Ook loop je binnen dit programma minimaal 1 stage op een leerwerkplaats. Veel verpleegkundige blijven bij ons werken na hun afstuderen. We kunnen je geen baangarantie bieden, maar je hebt zeker een streepje voor als je bij ons wil solliciteren. 



Volg ons OVERAL

@amsterdamumc AMC Amsterdam_UMC

Amsterdam UMC @WerkenbijAmsterdamUMC, locatie AMC Amsterdam UMC Locatie AMC
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Ben je nieuwsgierig geworden of wil je op de hoogte zijn van alle nieuwtjes in en rondom Amsterdam UMC? Volg ons dan op social media, wij zijn op de volgende kanalen actief! Twitter: https://twitter.com/amsterdamumcLinkedIN: https://www.linkedin.com/company/amc Instagram: https://www.instagram.com/amsterdam_umc/Spotify: https://open.spotify.com/user/c3di3qiapf183848vu38i4vb0Facebook: https://nl-nl.facebook.com/werkenbijamc/Youtube: https://www.youtube.com/user/AMCNederland

https://twitter.com/amsterdamumc
https://www.linkedin.com/company/amc
https://www.instagram.com/amsterdam_umc/
https://open.spotify.com/user/c3di3qiapf183848vu38i4vb0
https://nl-nl.facebook.com/werkenbijamc/
https://www.youtube.com/user/AMCNederland
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Presentation Notes
Binnen Amsterdam UMC hebben we een aantal actieve ambassadeurs die een kijkje geven achter de schermen op hun afdeling op Instagram. Op deze manier kan je digitaal een dagje meelopen en kijken of het ziekenhuis wat voor jou is. Naast Amsterdam UMC heeft ook het Emma Kinderziekenhuis een eigen account, Emma acuut. deviergezusters (CCU) hart.voor.de.zaak (Cardiologie) Hetkloppendhart (Cardio Thoracale Chirurgie) de.groene.ic.brigade (IC)Ickindren_ekz_amsterdam (IC kinderen)De.3.Nicutiers (IC Neonatogie)Emma.acuut (acute kinderafdeling) Wiltudaareenpleisterop (SEH)Loodgieters.in.het.wit (Vaatchirurgie & urologie)Neurotoppers (Neurocentrum)Xraydaventures (Radiologie)

https://www.instagram.com/amsterdam_umc/
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Op ons YouTube kanaal vind je verschillende filmpjes van onze medewerkers en studenten. Deze filmpje nemen je ook mee achter de schermen en geven je een goed beeld van wat er nou gebeurt in Amsterdam UMC. 

https://www.youtube.com/user/AMCNederland


Heb je na het zien van deze presentatie nog vragen of wil je graag toch nog meer uitleg krijgen? 
Mail je vragen naar n.e.m.hoek@amsterdamumc.nl en wij nemen zsm contact met je op. 

mailto:n.e.m.hoek@amsterdamumc.nl
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