ONTDEK WELKE KANSEN ER
VOOR JOU ZIJN ACHTER DE
ZIEKENHUISDEUREN VAN
TERGOOI
BIJ TERGOOI ZIEKENHUIS
COLLEGETOUR GOOI- EN VECHTSTREEK
23 MAART 2020

ONTDEK WELKE KANSEN ER
VOOR JOU ZIJN ACHTER DE
ZIEKENHUISDEUREN VAN TERGOOI
LOCATIE: TERGOOI ZIEKENHUIS, VAN RIEBEECKWEG 212,
1213 XZ HILVERSUM
DATUM: MAANDAG 23 MAART 2020
• Vakken: Biologie, Natuurkunde, NLT, Scheikunde, Wiskunde
• Aantal leerlingen en niveau: 30-50 leerlingen, 4 en 5 HAVO
• Toekomstige beroepen: Operatieassistent,
anesthesie assistent, radiodiagnostisch laborant,
verpleegkundige beroepen
• Contactgegevens voor de Collegetour:
Kees-Jan van Heusden: 0346-258060,
k.j.van.heusden@broklede.nl

WAAR ZIJN WE TE GAST?

Tergooi is hét ziekenhuis van de
regio Gooi- en Vechtstreek, met
als speerpunten ouderen, vaten
en oncologie. Binnen Tergooi zijn
er diverse mogelijkheden om te
werken als zorgprofessional.

WAT GAAN WE DOEN?

Tijdens je bezoek aan ons ziekenhuis
vertellen collega’s in diverse
workshops meer over hun werk én
ga je vooral ook zelf aan de slag.
Kun jij Charlie redden nadat
hij zich heeft verslikt?
Collega’s met diverse
verpleegkundige functies gaan
jullie informeren over de bijzondere
aspecten van hun vakgebied. Ook
word je aan het werk gezet.

Durf jij op een oefenarm
hechtingen te zetten?
De operatie assistent neemt je mee in
de wereld van de OK: hoe bereiden zij
operaties voor en wat is er nodig om
de chirurg goed te assisteren? Een
anesthesie assistent laat je zien hoe
je de toestand van de patiënt bewaakt
en afwijkingen in bijvoorbeeld de
bloeddruk en ademhaling herkent.
Say Cheese
De collega’s van de afdeling radiologie
laten zien hoe je een foto maakt.
En hoe je medisch beeldvormende
onderzoeken en behandelingen met
straling voorbereidt en uitvoert.
Wie ben ik?
Weet jij welke functies er allemaal
in een ziekenhuis zijn? Ontdek niet
alleen de mogelijkheden, maar
ook je eigen talent voor de zorg!

NUTTIGE LINKS

www.werkenbijtergooi.nl

PROGRAMMA
9.30		
10.15		
10.55 		
11.35		
11.50		
12.30		
13.15		

Welkom en uitleg werk- en leertrajecten
Workshopronde 1
Workshopronde 2
Pauze
Workshopronde 3
Workshopronde 4
Einde

WIE ZIJN WE?

In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU,
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering en
aansluiting tussen VO en HO centraal staan.

WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?

Bij de Collegetours werken scholen en bedrijven
samen in de regio en ontwikkelen bedrijfsbezoeken
voor bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de
vakinhoud als de studiekeuze.

MEER WETEN?

Ga voor meer informatie over Bètapartners,
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:

