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Dank voor je interesse in onze opleidingen en cursussen.
In deze brochure tref je alle informatie aan over de opleiding van jouw keuze.
Heb je nog vragen? Bel of mail ons! Ook als we je ergens anders mee van dienst kunnen zijn.
Wil je een proefles volgen? Laat het ons weten, je bent van harte welkom!
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Open Avond, maandag 5 september 2022, 19.00 - 21.00 uur, Maurick College Vught
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Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO

Medisch Secretaresse
Avondopleidingen SKO
Avondopleidingen SKO verzorgt al ruim 30 jaar opleidingen voor iedereen die
graag zijn of haar kennis of vaardigheden wil vergroten.
SKO leidt op voor landelijke diploma’s van:
• de Nederlandse Associatie voor Examinering,
• het LSSO en
• de NEMAS.
De opzet van de opleidingen van SKO blijkt succesvol: korte cursussen, met
meerdere startmomenten per jaar en praktijkgerichte lesstof.
De opleidingen zijn betaalbaar en leiden op voor een landelijk diploma. De
lessen worden in de avonduren verzorgd door enthousiaste, ervaren en
betrokken docenten.
Je gaat één avond per week naar school en volgt daar klassikale lessen. Door
de interactie tijdens de lessen word je door andere deelnemers
geïnspireerd.
De leslocaties zijn:
Maurick College
Titus Brandsmalaan 1
Vught

Jeroen Bosch College
Rompertsebaan 63
’s-Hertogenbosch

(voor navigatie: Martinilaan 8, Vught)

SKO kan ook incompany-trainingen verzorgen op jouw bedrijfslocatie.
Zoek je een nieuwe baan, wil je om- of bijscholen, of wil je promotie maken?
Dan is Avondopleidingen SKO echt iets voor jou!
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Medisch Secretaresse
Medisch Secretaresse
Met de opleiding Medisch Secretaresse bereiden we je voor op een
secretariële functie in de gezondheidszorg en in aanverwante instellingen.
Na de opleiding kun je gaan werken in een ziekenhuis, bij een (huis)arts, in
een revalidatiecentrum, bij leveranciers van medische artikelen en in talloze
andere medische organisaties.
De opleiding is heel praktisch opgezet. We trainen je in vaardigheden waar
je in de dagelijkse praktijk op je werk mee te maken krijgt. Je combineert
secretariële vaardigheden met medische kennis:
Je leert werken op de computer (Blind typen/Word), brieven/e-mails schrijven (zakelijke correspondentie) en notulen maken. Op medisch gebied leer je
de termen die in de medische wereld worden gebruikt, je leert hoe je medische gegevens in medische dossiers administreert én je leert over anatomie
en fysiologie.
Je volgt in totaal 7 vakken.
Na de opleiding ben je breed inzetbaar in het administratief/secretariële
medische vakgebied. De kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding
leert bereiden je voor op een functie als secretarieel ondersteuner in de
medische wereld. Na de opleiding kan jouw baas de zaken met een gerust
hart aan jou overlaten.
De opleiding Medisch Secretaresse duurt een jaar. Je gaat 1 avond per week
naar school, op de maandagavond in Vught.

Vrijstellingen
Als je al in het bezit bent van het LSSO-diploma secretaresse dan kun je er
voor kiezen om alleen de drie medische vakken te volgen:
Medische Terminologie, Medische Administratie, Anatomie & fysiologie.
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Medisch Secretaresse
Iets voor jou?
Als je werkzaam bent of wilt zijn als medisch secretaresse en daarvoor
een diploma wilt behalen, dan is de opleiding Medisch Secretaresse van
Avondopleidingen SKO voor jou een goede keuze.
In deze opleiding leer je de vaardigheden die nodig zijn om als medisch
secretaresse te werken. De opleiding is heel praktisch opgezet.
De opleiding is ook bijzonder geschikt voor herintreders die een aantal
praktische vaardigheden willen leren en/of hun oude kennis willen ophalen.
Het voordeel is dat je niet per sé de gehele opleiding hoeft te volgen.
Je kunt er ook voor kiezen om een paar onderdelen als losse cursus te
volgen. Per cursus kun je een certificaat behalen. Heb je alle 7 certificaten
behaald (je mag onderling cijfers compenseren) dan ontvang je het
diploma Medisch Secretaresse.

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Medisch Secretaresse
Jouw vooropleiding
Er is voor de opleiding Medisch Secretaresse geen speciale vooropleiding
vereist. Voor Zakelijk Nederlands, Notuleren en de 3 medische vakken is het
wel prettig als je minimaal MAVO-C niveau hebt.
Voor Word is enige basiskennis van de computer handig.
Heb je één of meer van de modules als losse cursus gevolgd, dan krijg je
hiervoor vrijstelling.
Het niveau van de opleiding Medisch Secretaresse is vergelijkbaar met
MBO-4 niveau.
Je krijgt elke week huiswerk. Je dient rekening te houden met gemiddeld
4 tot 6 uur zelfstudie per week.
Voor het vak Medische Terminologie dien je rekening te houden met minimaal 8 uur zelfstudie per week. Voor het vak Medische Administratie 2 uur.
Je dient thuis te kunnen beschikken over een computer.

Diploma
Elke module sluit je af met een landelijk examen dat bij voldoende resultaat
recht geeft op een landelijk LSSO certificaat.
Meestal kun je direct na het afsluiten van een module examen doen. Heb je
voor alle 7 vakken het certificaat behaald (je mag onderling cijfers compenseren), dan ontvang je het LSSO diploma Medisch Secretaresse.
De dichtstbijzijnde examenlocatie voor jou is waarschijnlijk
‘s-Hertogenbosch (of Nieuwegein).

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Medisch Secretaresse

Enkele andere mogelijkheden*
Medisch Secretaresse
vergelijkbaar met MBO-niveau 4
7 modulen:

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Medische Terminologie
- Medische Administratie
- Zakelijk Nederlands
- Notuleren
- Anatomie & Fysiologie

▲
vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Zakelijk Nederlands
- Notuleren
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Engels
- Kantoorpraktijk

▲

Secretaresse

Medische
Secretariaatskennis

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
3 modulen:

- Medische Terminologie
- Anatomie & Fysiologie
- Pathologie

* Voor een totaaloverzicht van alle
LSSO-modulen/opleidingen zie de
laatste pagina van deze brochure.
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Het lesmateriaal ontvang je de eerste lesavond van je docent.
Het examengeld betaal je aan het examenbureau op het moment dat je je inschrijft voor een examen.

Medisch Secretaresse
Overzicht
Startdata

Maandag		 12.09.22 18.45 - 22.00
Vught
Maandag		 21.11.22 18.45 - 22.00
Vught
Maandag		 06.02.23 18.45 - 22.00
Vught
Maandag		
08.05.23
18.45
22.00
Vught
		
Aantal avonden
36 lesavonden, 1 lesavond per week
Niveau
Vergelijkbaar met mbo-4 niveau
Prijs (geen BTW verplicht) *
• Opleiding Medisch Secretaresse Lessen
2.525,- euro
Lesmateriaal
345,- euro
• Alleen de 3 medische vakken
Lessen
1.375,- euro
Lesmateriaal
200,- euro
• Alleen Medische Terminologie Lessen
500,- euro
Lesmateriaal
105,- euro
• Alleen Medische Administratie Lessen
250,- euro
Lesmateriaal
50,- euro
• Alleen Anatomie & Fysiologie Lessen
715,- euro
Lesmateriaal
45,- euro
Afsluiting
Examens LSSO, diploma Medisch Secretaresse
Prijs examens gehele opleiding		 386,- euro
!
t
e
g
d
Prijs
examens 3 medische vakken		 158,- euro
u
STAP-b
a
n
i
g
a
p
e
				Tot € 1.000,- korting met STAP-budget!
Zie ook d
* Betaling in maandelijkse termijnen mogelijk.

Inschrijven
Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Onderstaand zie je de planning van de verschillende modules van de opleidingen Medisch Secretaresse
die in in Vught starten. Er is elke week les op maandagavond met uitzondering van de schoolvakanties.

Medisch Secretaresse
Planning modules per opleiding
Startdatum maandag 12 september 2022 Vught, Maurick College, Vught

Zakelijk Nederlands
Word (tekstverwerken)
Medische Terminologie
Medische Administratie
Blind Typen
Notuleren
Anatomie en Fysiologie

9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden

18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur
18.45 – 20.45 uur
21.00 – 22.00 uur
18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

12.09.2022
12.09.2022
21.11.2022
21.11.2022
06.02.2023
06.02.2023
08.05.2023

Startdatum maandag 21 november 2022 Vught, Maurick College, Vught

Medische Terminologie
Medische Administratie
Blind Typen
Notuleren
Anatomie en Fysiologie
Zakelijk Nederlands
Word (tekstverwerken)

9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden

18.45 – 20.45 uur
21.00 – 22.00 uur
18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur

21.11.2022
21.11.2022
06.02.2023
06.02.2023
08.05.2023
04.09.2023
04.09.2023

Startdatum maandag 6 februari 2023 Vught, Maurick College, Vught

Blind Typen
Notuleren
Anatomie en Fysiologie
Zakelijk Nederlands
Word (tekstverwerken)
Medische Terminologie
Medische Administratie

9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden

18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur
18.45 – 20.45 uur
21.00 – 22.00 uur

06.02.2023
06.02.2023
08.05.2023
04.09.2023
04.09.2023
13.11.2023
13.11.2023

Startdatum maandag 8 mei 2023 Vught, Maurick College, Vught

Anatomie en Fysiologie
Zakelijk Nederlands
Word (tekstverwerken)
Medische Terminologie
Medische Administratie
Blind Typen
Notuleren

9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden
9 avonden

18.45 – 22.00 uur
18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur
18.45 – 20.45 uur
21.00 – 22.00 uur
18.45 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur

08.05.2023
04.09.2023
04.09.2023
13.11.2023
13.11.2023
29.01.2024
29.01.2024

Disclaimer:
Avondopleidingen SKO heeft de planning met zorg samengesteld, maar accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. In uitzonderingsgevallen kan een module naar een
andere datum of tijd worden verzet.
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Vught
Medisch Secretaresse
Lesavonden Zakelijk Nederlands
Startdatum maandag 12 september 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

12.09.22
19.09.22
26.09.22
03.10.22
10.10.22
17.10.22
31.10.22
07.11.22
14.11.22

18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

18.11.22

Middag

Den Bosch

Lesavonden Word
Startdatum maandag 12 september 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

12.09.22
19.09.22
26.09.22
03.10.22
10.10.22
17.10.22
31.10.22
07.11.22
14.11.22

20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

18.11.22

Middag

Den Bosch

Disclaimer:
Avondopleidingen SKO heeft de planning met zorg samengesteld, maar accepteert geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. In uitzonderingsgevallen kan een les naar een
andere datum worden verzet.
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Vught
Medisch Secretaresse
Lesavonden Medische Terminologie
Startdatum maandag 21 november 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

21.11.22
28.11.22
05.11.22
12.12.22
19.12.22
09.01.23
16.01.23
23.01.23
30.01.23

18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

03.02.23

Middag

Den Bosch

Lesavonden Medische Administratie
Startdatum maandag 21 november 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

21.11.22
28.11.22
05.11.22
12.12.22
19.12.22
09.01.23
16.01.23
23.01.23
30.01.23

21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

03.02.23

Middag

Den Bosch

Disclaimer:
Avondopleidingen SKO heeft de planning met zorg samengesteld, maar accepteert geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. In uitzonderingsgevallen kan een les naar een
andere datum worden verzet.
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Vught
Medisch Secretaresse
Lesavonden Blind Typen
Startdatum maandag 6 februari 2023, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

06.02.23
13.02.23
20.02.23
06.03.23
13.03.23
20.03.23
27.03.23
03.03.23
10.04.23

18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur
18.45 - 20.15 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

21.04.23

Middag

Den Bosch

Lesavonden Notuleren
Startdatum maandag 6 februari 2023, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

06.02.23
13.02.23
20.02.23
06.03.23
13.03.23
20.03.23
27.03.23
03.03.23
10.04.23

20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

21.04.23

Middag

Den Bosch

Disclaimer:
Avondopleidingen SKO heeft de planning met zorg samengesteld, maar accepteert geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. In uitzonderingsgevallen kan een les naar een
andere datum worden verzet.
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl

13

Vught
Medisch Secretaresse
Lesavonden Anatomie & Fysiologie
Startdatum maandag 8 mei 2023, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
dinsdag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

08.05.23
15.05.23
22.05.23
30.05.23
06.06.23
12.06.23
19.06.23
26.06.23
03.07.23

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Den Bosch
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

07.07.23

Middag

Den Bosch

Disclaimer:
Avondopleidingen SKO heeft de planning met zorg samengesteld, maar accepteert geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. In uitzonderingsgevallen kan een les naar een
andere datum worden verzet.
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Medisch Secretaresse
Lesstof Zakelijk Nederlands
Grammatica

• Zinnen in de bedrijvende en lijdende vorm,
• De tangconstructie.

•
•
•
•

Veel voorkomende stijlfouten

Werkwoorden

Werkwoorden vervoegen naar tijd,
Werkwoorden vervoegen naar persoon,
Het voltooid en onvoltooid deelwoord,
Zwakke, sterke, gemengde en onregelmatige werkwoorden vervoegen,
• ‘t Kofschip/’t fokschaap.

Woordsoorten
•
•
•
•

Het lidwoord,
Het zelfstandig naamwoord,
Het bijvoeglijk naamwoord,
Voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk,

vragend, aanwijzend, betrekkelijk, onbepaald),

• Voorzetsel, voegwoord, bijwoord, telwoord.

Zinsontleden
•
•
•
•

De persoonsvorm,
Het onderwerp,
Het gezegde,
Het lijdend en meewerkend voorwerp.

Spelling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinkers en medeklinkers,
Tussenletter -n en -s in samenstellingen,
Aaneenschrijven van woorden,
Werkwoorden van Engelse afkomst,
Spelling van ‘vreemde’ woorden,
Lettergrepen en afbreken van woorden,
Meervouden, verkleinwoorden,
Hoofdletters,
Afkortingen, leestekens, lettertekens.

Schrijfstijl
Zinsbouw
•
•
•
•
•

Hoofd- en bijzinnen,
Samengestelde zinnen,
Samentrekking,
Inversie,
(In)congruentie,

•
•
•
•
•

Tautologie en pleonasme,
Contaminatie,
De dubbele ontkenning,
Het cliché,
Het gebruik van twee voegwoorden naast
elkaar,
• Onnodig gebruikte woorden.

Vaak gemaakte grammaticale fouten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mij/ik, hem/hij,
Als/dan,
Hen/hun, hen (hun)/ze
Met wie/waarmee
Dat of die/wat,
Sommige/sommigen/alle/allen,
Hebben/zijn,
Enige/enigste,
Mits/tenzij,
Te danken aan/te wijten aan,
Geregeld/regelmatig,
Noch/nog.

Correspondentie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De indeling van een brief,
De algemene gegevens in een brief,
Indeling van een zakelijke brief,
Verzoek om informatie,
Behandelen van een verzoek om informatie,
De uitnodigingsbrief,
De herinneringsbrief,
De aanmaning,
De klachtenbrief (een klacht uiten),
De klachtenbrief (een klacht indienen),
Een ingekomen klacht schriftelijk
bevestigen,
Een inhoudelijke reactie op een klacht,
De informatieverstrekking (circulaire).

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Medisch Secretaresse
Lesstof Word
Inleiding

• Word starten en afsluiten,
• Werken met tekst.

Verder werken met tekst

• Tekst inbrengen en bewerken,
• Bestanden opslaan, openen,
afsluiten en verwijderen,
• Mappen maken en verwijderen,
• Werken met meerdere documenten,
• Symbolen,
• Teksten verwijderen, verplaatsen
en kopiëren,
• Printen,
• De help-functie.

Tekst opmaken
•
•
•
•
•
•

Vet, cursief, onderstrepen,
Lettertype en -grootte,
Opmaakkenmerken,
Teksteffecten,
Tekstkaders,
Automatische opmaak.

Tekst indelen
•
•
•
•
•

Documenten opmaken
•
•
•
•

Pagina-instellingen,
Marge-instellingen,
Kop- en voetteksten,
Kolommen.

Sjablonen, lijnen, afbeeldingen
• Sjablonen,
• Vormen invoegen,
• Illustraties invoegen.

Werken met tabellen

• Tabellen maken,
• Tabellen bewerken,
• Sorteren en rekenen met tabellen.

Mailingen, Etiketten, Enveloppen
• Mailingen,
• Etiketten.

Taalcorrecties

• Zoeken en vervangen,
• Spelling- en grammaticacontrole,
• Autocorrectie.

Uitlijnen,
Woorden afbreken en tellen,
Tabinstellingen,
Alinea-inspringing,
Opsommingstekens/nummering.
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Medisch Secretaresse
Lesstof Medische Terminologie
Kennis van de bouwstenen van een
groot aantal medische termen

Foutloos schrijven van medische
termen

Begrip van de wijze waarop deze
termen zijn opgebouwd

Foutloos uitspreken van medische
termen

Inzicht in de betekenis van deze
termen

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Medisch Secretaresse
Lesstof Medische Administratie
Structuur ziekenhuis en polikliniek
• Soorten ziekenhuizen
• Structuur ziekenhuis
• Medisch specialisten
• Medisch specialismen
• Kwaliteitsbeleid en gedragscodes
Zorginformatiesysteem (ZIS)
• ICT in de gezondheidszorg
• Elektronisch patiëntendossier
• Burgerservicenummer en identificatieverplichting
• Registratie van patiëntgegevens
Landelijk Schakelpunt (LSP)
• LSP en EPD
• Unieke zorgverleners identificatiepas
• Inzagerecht en toestemming uitwisseling
medische gegevens
• Wbp / AVG
• Kwaliteitsnorm Veilig Incidenten Melden
• WGBO en Wet BIG
Afsprakenspreekuur
• Voor- en nadelen van spreekuur volgens
afspraak
• Afspraken maken (digitaal of via afsprakenbureau)
• Patiëntenpas / zorgpas
• Spoed- en kortetermijnafspraken
• Afspraken en zorgdomein
• Telefonische uitslag
• Spreekuurvoorbereiding
• Afspraken maken in een academisch
ziekenhuis
• ZIS-agenda
• Avondpoli
• Kwaliteitsnorm inschrijven en wachttijden
• Kwaliteitsnorm spoedeisende consulten

Polikliniekbezoek
• Eerste polikliniekbezoek
• Afsprakenbureau / ontvangstbalie
• Receptie polikliniek
• Consult specialist
• Diagnostisch onderzoek
• afronden eerste consult
• Controlebezoek en registratiezuilen
• Medische verslaglegging
• Kwaliteitsnormen informatie patiënt
• Patiëntlogistiek
Opname
• Dagopname en langdurige opname
• Afdeling Opnameplanning en opnameregistratie
• Garantieverklaring zorgverzekeraar
• Verloop van een opname
• Hoofdbehandelaar, medebehandelaar en
intercollegiaal consult
• Ontslag en administratieve afhandeling
• Kwaliteitsnormen voorbereiding opname
en voorlichting
• Preoperatieve screening
Diagnose-behandelcombinatie (DBC)
• DBC-systematiek
• Typeringslijst, zorgtraject en -type en
subtrajecten
• Nieuwe zorgvraag
• Grouper en DIS (DBC-informatiesysteem)
• Declaratie bij zorgverzekeraar
• RSAD-model
• Vaststellen van de prijs: vaste en vrije
segment
Praktijkvoorbeeld: een dag op de polikliniek
• Spreekuurbegeleiding op de polikliniek KNO
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Medisch Secretaresse
Lesstof Blind Typen
10 vingersysteem blindtypen

Deze cursus heeft als doelstelling je
het 10-vingersysteem blindtypen bij
te brengen.
Aan bod komen de volgende onderdelen:
• Informatie over de cursus,
• Informatie over toetsenbord en
zithouding,
• Gebruikershandleiding type-programma,
• Studiewijzer en exameneisen,
• Ergonomie (geen toetsstof).

Typesnelheid

Een ervaren typiste haalt vaak snelheden van 300 aanslagen per minuut of
meer. Typen is vooral een kwestie van
routine.
Deze cursus leert je het systeem, en
legt een basis voor de routine.
Vervolgens zal je zien dat je typesnelheid voortdurend zal toenemen, mits
je na de cursus regelmatig typwerk
verricht volgens de geleerde
methode.

LSSO®-Typevaardigheid

Om te slagen voor je examen dien je
een typesnelheid te halen van minimaal 130 aanslagen per minuut. Je
mag bijna geen fouten maken.
Je werkt met het computerprogramma LSSO®-Typevaardigheid,
dat je door de cursus heen leidt.
Je ontvangt dit programma op CDrom, zodat je thuis kunt oefenen.

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl

19

Medisch Secretaresse
Lesstof Notuleren
Voorwaarden voor het maken
van goede notulen
Vergaderbegrippen
•
•
•
•

Vergadering en notulen,
Vergaderdoelen,
Convocatie en agenda,
Agendapunten, vergaderpunten en
agenda-bijlagen,
• Presentielijst,
• Vergaderruimte.

Vergadervormen

• Verschillen in doel,
• Verschillen in soort,
• Verschillen in moment.

Verloop van een vergadering
• Vaste agendapunten,
• Variabele agendapunten.

Voorbereiding v.e. vergadering
•
•
•
•
•

Convocatie,
Agenda-overleg,
Agenda,
Agendabijlagen,
Verdere voorbereidingen.

Functies van de notulen

• Het maken van aantekeningen,

• Het uitwerken van aantekeningen,
• Het model voor de notulen,
• Archivering en verzending van de
notulen,
• Omgaan met vertrouwelijke
gegevens,
• Tijdschema van de organisatie van
een vergadering.

Nederlandse taal

• Spelling, Formulering,
• Stijl.

Verslagvormen
•
•
•
•

Letterlijk verslag,
Uitvoerig verslag,
Beknopt verslag,
Besluitenlijst en actiepuntenlijst.

Kennis van organisaties

• Rechtsvormen van ondernemingen,
• Rechtsvormen van instellingen.

Kennis van regelingen en
instanties
•
•
•
•
•

Ondernemingsraad,
ARBO-dienst,
CAO,
Uitkeringsinstellingen,
Jaarrekening.
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Medisch Secretaresse
Lesstof Anatomie & Fysiologie
Kennis van:
• De opbouw van het menselijk
lichaam
• de algemene fysiologie
Anatomische & fysiologische
aspecten van:
• het spijsverteringsstelsel
• het ademhalingsstelsel
• het bloed en de bloedsomloop
• het uitscheidingsstelsel
• de huid
• het beenderstelsel

Bij het examen Anatomie &
fysiologie wordt er van uitgegaan
dat je bekend bent met medische
termen.

•
•
•
•
•

het spierstelsel
het zenuwstelsel
het hormoonstelsel
de zintuigen
de geslachtsorganen
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Medisch Secretaresse
Schoolvakanties
Schooljaar 2022 - 2023
Avondopleidingen SKO houdt rekening met de schoolvakanties in de regio.
Op onderstaande data zijn er geen lessen.
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren

15.07.2022
22.10.2022
24.12.2022
18.02.2023
10.04.2023		
22.04.2023
29.05.2023		

03.09.2022
30.10.2022
08.01.2023
26.02.2023
07.05.2023

Het schooljaar 2022-2023 start vanaf maandag 12 september 2022.
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Medisch Secretaresse
Financiële informatie
Betaling door je werkgever of andere instantie
Soms betaalt je werkgever of een andere organisatie je opleiding. Je kunt dit
aangeven op het inschrijfformulier. We sturen de factuur rechtstreeks naar hen.
UWV
Avondopleidingen SKO heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Dat
betekent dat, wanneer je hiervoor in aanmerking komt, je via het UWV bij ons je
opleiding kunt volgen.
Offerte
Heb je voor je werkgever of een andere instantie een offerte nodig?
Bel, mail of app ons en we zorgen er voor.
BTW
We zijn erkend door het CRKBO en daardoor vrijgesteld van BTW. We brengen
geen BTW in rekening en hebben geen BTW-nummer. Ook over je examens bij
externe instanties hoef je geen BTW te betalen als je bij ons de opleiding volgt.
Betaling in termijnen
Betaal je de opleiding zelf? En kun je het bedrag niet in 1x betalen? Geen
probleem. Je mag in maandelijkse termijnen betalen, zonder extra kosten.
STAP-budget
Al onze opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-budget. STAP-budget
is een subsidie voor scholing. Het is een geldbedrag van maximaal € 1.000,- dat
je 1x per jaar kunt gebruiken. STAP staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt
Positie. Cursisten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• minimaal 18 jaar,
• geen AOW,
• je bent de afgelopen 2 jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest voor
de volksverzekeringen.
Zie voor meer informatie de volgende pagina.
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Medisch Secretaresse
STAP-budget
Al onze opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-budget.
Het STAP-budget is een subsidie voor scholing.
Het is een geldbedrag van maximaal € 1.000,- dat je één keer per kalenderjaar
kunt gebruiken.
Je dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• je bent minimaal 18 jaar,
• je ontvangt geen AOW,
• je bent de afgelopen 2 jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest
voor de volksverzekeringen.
Ook heb je een DigiD nodig, anders kun je niet inloggen.
Er zijn 6 momenten per jaar dat je de STAP-subsidie kunt aanvragen:
Vanaf (op) 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november en 1 januari (valt
één van deze dagen in het weekend dan verschuift deze tot na het weekend).
Zorg dat je de dag van je aanvraag vóór 10.00 uur klaar zit om de aanvraag
in te dienen. Het geld is waarschijnlijk binnen een dag/enkele uren al op.
Het is net als bij het kopen van tickets voor een concert. Je komt direct in
een wachtrij te staan (ververs de pagina niet!) en moet er dus echt op tijd bij
zijn.
Let op!
Voordat je een aanvraag kunt indienen heb je van ons een aanmeldbewijs nodig. Neem dus tijdig contact met ons op.
Wij proberen voor jou een zo gunstig mogelijke aanvraag te regelen.
Inclusief lesmateriaal en examens zodat je niets, of in anders zo min
mogelijk, zelf hoeft bij te betalen.
Meer informatie: https://www.avondopleidingensko.nl/stap-budget.html
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Medisch Secretaresse
Overige informatie
NRTO
Avondopleidingen SKO heeft het keurmerk van de NRTO (de Nederlandse
Raad voor Training en Opleiding).
De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnen
de NRTO staat kwaliteit centraal.
De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun
verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het
gedrag van de leden, de NRTO gedragscode. Doel van de NRTO gedragscode
is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid
van de leden. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van
de branche. Als lid van de NRTO conformeren wij ons aan de opgestelde
gedragscode. Zie voor de gedragscode de volgende link:
https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/
Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden vind je hier:
https://www.avondopleidingensko.nl/voorwaarden-2022-1.html
Klachtenregling
Gaat er iets niet goed in je opleiding, ben je niet tevreden? Bespreek het eerst
direct met je docent of neem contact op met Annemarie Vaes. Dan kunnen we
samen bekijken hoe we het probleem kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.
Onze klachtenregeling vind je hier:
https://www.avondopleidingensko.nl/klachten.html
Privacyverklaring
Onze privacyverklaring vind je hier:
https://www.avondopleidingensko.nl/privacyverklaring.html
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Onderstaand tref je de adresgegevens aan van de locaties waar Avondopleidingen SKO lessen verzorgt.
Bij beide locaties kun je gratis parkeren.
Als je op de landkaartjes klikt kom je in Google Maps terecht en kun je direct je route plannen.

Medisch Secretaresse
Locaties
Locatie Vught

De opleidingen in Vught verzorgt SKO
op het:
Maurick College
Titus Brandsmalaan 1
Vught
Let op!
Gebruik voor navigatie s.v.p.:
Martinilaan 8, Vught. Je komt dan uit op de
parkeerplaats voor de school

Locatie Den Bosch

De opleidingen in Den Bosch verzorgt
SKO op het:
Jeroen Bosch College
Rompertsebaan 63
‘s-Hertogenbosch
Let op!
Is de eigen parkeerplaats aan de Rompertsebaan vol, parkeer dan direct om de hoek op
de andere parkeerplaats van de school:
Zevenhontseweg, Den Bosch.
Inrit direct naast de inrit van de orthodontist.

De scholen zijn geopend vanaf 18.15 uur.
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Medisch Secretaresse
Contact
Avondopleidingen SKO
Postbus 2227
5260 CE Vught
Telefoon: 073 - 656 22 77
WhatsApp: 06 - 395 30 105

Inschrijving KvK:
BTW-nummer:

41084220
n.v.t.

(niet BTW-plichtig)

www.AvondopleidingenSKO.nl
info@AvondopleidingenSKO.nl

We hopen dat de informatie in deze brochure duidelijk voor je is.
Heb je nog vragen? Of kunnen we je nog ergens anders mee van dienst zijn?
Bel, app of mail ons!
Ook als je bijvoorbeeld graag een offerte wilt ontvangen of een proefles wilt
volgen.
Laat het ons weten, we regelen het, en je bent van harte welkom!
Annemarie Vaes,
hoofd opleidingen

Open Avond, maandag 5 september 2022 19.00 - 21.00 uur, Maurick College Vught
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Mogelijkheden LSSO-Opleidingen en Cursussen
Telefoniste/Receptioniste

Callcentermedewerker

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Zakelijk Engels
- Klantcontacten
- Marketing

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Klantcontacten

▲

Financieel
Administratief Medewerker
vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

▲

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden
- Rekenvaardigheden
- Excel

▲

- Excel

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Medische Terminologie
- Medische Administratie
- Zakelijk Nederlands
- Notuleren
- Anatomie & Fysiologie

▲

Medische
Secretariaatskennis

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
3 modulen:

(evt. + Zakelijk Duits, niet verplicht)

- Medische Terminologie
- Anatomie & Fysiologie
- Pathologie

Marketing Medewerker

Management Assistent

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
6 modulen:

▲

- Nederlandse
Bedrijfscorrespondentie
- Management
- Marketing
- PR/Bedrijfscommunicatie
- Klantcontacten
- Commerciële Administratie

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
7 modulen:

▲

▲
Assistent
Marketing Medewerker

▲

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Nederlands
- Zakelijk Engels
- Notuleren
- Kantoorpraktijk

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Engels
- Klantcontacten
- Commerciële Administratie

▲

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
7 modulen:

▲

▲

Secretaresse

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Boekhouden
- Computerboekhouden

Medisch Secretaresse

▲

Commercieel Medewerker
Binnendienst

- Excel Vervolg

▲

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 2
6 modulen:

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Klantcontacten
- Commerciële Administratie

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Nederlands
- Marketing
- PR/Bedrijfscommunicatie

vergelijkbaar met MBO-niveau 2
4 modulen:

Administratief Medewerker

Commercieel
Administratief Medewerker
vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

vergelijkbaar met MBO-niveau 2
4 modulen:

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
6 modulen:

▲

Medewerker Klantenservice

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
6 modulen:

- Nederlandse
Bedrijfscorrespondentie
- Management
- Marketing
- PR/Bedrijfscommunicatie
- Vergader-/Presentatietechniek
- Office Management
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