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In deze brochure tref je alle informatie aan over de cursus Medische Terminologie.
Heb je nog vragen? Bel, app of mail ons! Ook als we je ergens anders mee van dienst kunnen zijn.
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Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO

Medische Terminologie
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!

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

4

Medische Terminologie
Cursus Medische Terminologie
Avondopleidingen SKO verzorgt de klassikale cursus Medische Terminologie.
De medische terminologie is zeer uitgebreid. Je kunt nooit alle termen
kennen maar met de cursus Medische Terminologie van SKO kom je wel heel
ver.
Je leert tijdens deze cursus vooral de woorddelen waaruit de medische
termen zijn opgebouwd. Op deze manier kun je zelf uit de combinaties van
deze deelwoorden afleiden wat andere woorden betekenen.
Je gebruikt de woorddelen als bouwstenen voor medische termen en daardoor
heb je aan het einde van de cursus (na 9 weken dus al) een behoorlijke basiskennis!
Neem bijvoorbeeld het woord cardioloog. Veel mensen weten dat je voor
hartklachten bij een cardioloog komt. Maar men weet meestal niet dat ‘card’
hart betekent en ‘loog’ specialist. Zodra je de betekenis van deze kleine woorddelen doorhebt, ontstaan er weer nieuwe woorden waar je zelf de betekenis
van kunt afleiden.
Zoals carditis (itis = ontsteking, wat zou carditis betekenen?)
De cursus Medische Terminologie bestaat deels uit het uit je hoofd leren van
de woorddelen. Daarnaast dien je deze woorddelen te kunnen combineren tot
andere woorden.
In de lessen bespreekt de docent de medische termen per onderwerp/
woordgroep. Hij neemt je stap voor stap mee door het boek.
Doordat er in de klas over de medische termen gesproken wordt, gaan de
termen voor je leven en onthoud je de woorden gemakkelijker.
De cursus Medische Terminologie is een pittige cursus (gemiddeld gaan we uit
van 8 uur studie per week). Maar het leuke is, dat de cursisten die deze cursus
volgen, allen heel gemotiveerd zijn. Ze gaan er voor. En ze slagen (nagenoeg)
allemaal!
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Medische Terminologie
Iets voor jou?
Kom jij in je werk in aanraking met medische termen? En wil je deze leren
gebruiken? Of wil je een baan waarin je medische termen dient te kennen?
Dan is deze cursus echt iets voor jou!
In de cursus Medische Terminologie leer je
• medische termen te verstaan/begrijpen en
• medische termen correct te schrijven.
Met kennis van de medische termen kun je jouw arts nog beter bijstaan,
omdat je een goed zicht hebt op waar deze mee bezig is.
Ook als medewerker van een zorgverzekeraar, van een gezondheidscentrum,
sportcentrum, een dierenarts of bedrijven die medische apparatuur
verkopen, heb je een prachtige taalkundige basis om nog meer te kunnen
volgen en begrijpen waar jouw organisatie zich mee bezighoudt.
De cursus Medisch Terminologie bestaat uit 9 lesavonden. Je hebt 1 avond in
de week 2 uur klassikaal les (van 18.45 - 20..45 uur).
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Medische Terminologie
Niveau en vooropleiding
Er is voor de opleiding Medische Terminologie geen speciale vooropleiding
vereist.
Het niveau van de cursus Medisch Terminologie is vergelijkbaar met
MBO-4 niveau.
Naast de lessen dien je rekening te houden met 8 uur zelfstudie per week.
Voor de één zal dit ietsje minder zijn, voor de ander juist meer.

Examen
Aansluitend aan de cursus kun je examen doen. Slaag je voor dit examen dan
ontvang je een landelijk LSSO-certificaat met daarop je cijfer.
Slaag je niet? Dan kun je op een later moment een herexamen doen. De prijs
van een herexamen is gelijk aan die van een eerste examen.
Hoewel de cursus Medische Terminologie echt een pittige cursus is, slagen
cursisten (nagenoeg) allemaal de eerste keer!
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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.

Medische Terminologie
Overzicht
Startdatum
Maandag		 08.05.23 18.45 - 20.45
		
Aantal avonden
9 lesavonden, 1 lesavond per week
Niveau

Vergelijkbaar met mbo-4 niveau

Prijs (geen BTW verplicht) Lessen			
Lesmateriaal		
Examengeld 		

udget!

STAP-b
e pagina

Zie ook d

Afsluiting

Vught

Totaalprijs			
Prijs met STAP-budget

525,110,55,-

euro
euro
euro

690,-

euro

0,-

euro

Examen LSSO, certificaat Medische Terminologie

Betaling in maandelijkse termijnen is mogelijk.

Inschrijven
Wil je de cursus Medische Terminologie gaan volgen?
Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven
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Onderstaand zie je de planning van de cursus Medische Terminologie die op 8 mei 2023 start.
Er is elke week les op maandagavond met uitzondering van de reguliere schoolvakanties in de regio.

Medische Terminologie
Lesavonden Medische Terminologie
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
05.06.23
12.06.23
19.06.23
26.06.23
03.07.23

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
Den Bosch
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

07.07.23

Middag

Den Bosch
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Medische Terminologie
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
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Medische Terminologie
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
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Medische Terminologie
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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Medische Terminologie
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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Medische Terminologie
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.
Je kunt STAP-budget aanvragen op dinsdag 28 februari 2023, maandag 1
mei 2023, maandag 3 juli 2023, maandag 4 september 2023 en maandag 1
noember 2023. Kijk voor actuele informatie en eventuele wijzigen op
https://www.stapuwv.nl/p/STAP-informatie
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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Medische Terminologie
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.

Medische Terminologie
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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Medische Terminologie
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
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