
Legenda

Theorie PraktijkStandaard modules Theorie PraktijkVrijgestelde modules Theorie PraktijkMogelijke vrijstelling

Wanneer je soortgelijk onderwijs met goed gevolg hebt doorlopen, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling. Dit kan de 

studietijd verkorten. Deze pagina geeft een indicatie van de mogelijkheden. De examencommissie bepaalt uiteindelijk of je 

vrijstelling krijgt. Je kunt vrijstelling aanvragen via MijnAcademie. 

In overleg met de examencommissie kun je ook nog versnellen.

OVERZICHT VRIJSTELLINGEN STUDIEJAAR 2020-2021
OPERATIEASSISTENT (OA) & ANESTHESIEMEDEWERKER (AM)

In de onderstaande tabel kun je zien voor welke modules er vrijstellingsmogelijkheden zijn. In de bovenste rij zie je de 

standaard doorloop van de opleidingen voor operatieassistent en anesthesiemedewerker. Hier kun je ook de namen van de 

fases en modules vinden. In de rijen hieronder zie je per vooropleiding wat de mogelijkheden voor vrijstelling zijn. Aan de 

hand van werkervaring en hoelang geleden je de vooropleiding hebt behaald, zijn er mogelijk meer vrijstellingen.

TABEL MOGELIJKE VRIJSTELLING

Start: september of maart


Start: november of mei


Start: november of mei


Start: november of mei


Start: september of maart


Start: elk moment mogelijk


Start: september of maart


Start: september of maart


Start: september of maart


Start: september of maart


Start: januari of juni


Standaard opleiding OA & AM





HBO verpleegkunde (niveau 6)


MBO verpleegkunde (niveau 4)


Bachelor (para)medische opleiding


BMH (zonder relevante uitstroom)


BMH (met relevante uitstroom)


HBO-VT (zonder relevante uitstroom)


Gediplomeerd OA voor AM-opleiding


Gediplomeerd AM voor OA-opleiding


Medewerker operatieve zorg voor OA-opleiding


Medewerker operatieve zorg voor AM-opleiding

2 jaar en 10 maanden 

2 jaar en 5 maanden 

2 jaar en 5 maanden 

2 jaar en 5 maanden 

2 jaar en 2 maanden 

minimaal 9 maanden 

2 jaar en 2 maanden 

2 jaar en 2 maanden 

2 jaar en 2 maanden 

2 jaar en 2 maanden 

1 jaar en 7 maanden

Duur opleiding bij maximale vrijstelling

Opleidingsduur

(OA voor AM-opleiding 
AM voor OA-opleiding)

HBO verpleegkunde
(niveau 6)

MBO verpleegkunde
(niveau 4)

Bachelor (para)medische
opleiding

BMH zonder
relevante uitstroom

BMH met
relevante uitstroom

HBO-VT zonder
relevante uitstroom

Gediplomeerd OA
voor AM-opleiding

Gediplomeerd AM
voor OA-opleiding

Medewerker operatieve
zorg voor OA-opleiding

Medewerker operatieve
zorg voor AM-opleiding

STANDAARD 
OPLEIDING

De patiënt in het 
ziekenhuis

De patiënt in het 
ziekenhuis

De patiënt op het 
operatiecomplex

De patiënt op het 
operatiecomplex

Omlopen in laagcomplex 
zorgsituaties

Locoregionale anesthesie in  
laagcomplex zorgsituaties

Instrumenteren en assisteren 
in laagcomplex zorgsituaties

Algehele anesthesie in 
laagcomplexe zorgsituaties

Omlopen in complexe 
zorgsituaties

Anesthesiologische zorg 
in complexe zorgsituaties l

Instrumenteren en assisteren 
in complexe zorgsituaties

Anesthesiologische zorg 
in complexe zorgsituaties ll

Verlenen van operatieve zorg 
in hoogcomplexe zorgsituaties

Anesthesiologische zorg 
in hoogcomplexe zorgsituaties

Professionaliseren

Professionaliseren

Titel van de module 
in de OA- opleiding

Titel van de module 
in de AM- opleiding

Beroepsvoorbereidende periode Beroepsspecifieke periode Afsluitende faseStudiejaar 2020 - 2021


