
Inschrijven doe je zo

1 Schrijf je online in
Schrijf je online in vanaf 28 maart 2022. 

 www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

2 Betaal online
Daarna ontvang je betalingsinstructies, 
inloggegevens en een studentenkaart. 
Die inloggegevens heb je nodig om je opleiding 
online te betalen.

3 Na je inschrijving
Zodra we jouw inschrijvingsgeld ontvangen 
hebben, is je inschrijving definitief. Je bent nu 
(opnieuw) student aan Arteveldehogeschool!

ARTEVELDEHOGESCHOOL 
CAMPUS KANTIENBERG, VOETWEG 66 — 9000 GENT 
+32 (0)9 234 70 00

POSTGRADUAAT

Management
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Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat/ 
managementcsa

Contact: 
info.managementcsa@arteveldehs.be

Wie ben je?

Ben jij een gedreven werknemer op de 
Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en wil je 
graag doorgroeien naar een leidinggeven-
de functie? Heb je voeling met die specifie-
ke afdeling en heb je de ambitie om meer 
verantwoordelijkheid op te nemen? Het 
Postgraduaat CSA Management zet je op de 
goede weg. 

Wat wil je leren?

Als medewerker van de Centrale Sterilisatie 
Afdeling leer je de unit grondiger kennen 
door je basiskennis en technische kennis te 
vergroten. Procedures eigen aan de afdeling 
worden uitgediept door lesgevers met een 
sterke expertise. Tegelijk werk je ook aan je 
coachingcompetenties. Je leert omgaan 
met conflicten, werkverzuim, pestgedrag en 
oog te krijgen voor de talenten van je colle-
ga's en je team. Je krijgt kapstokken aange-
reikt om kwaliteitsvol te werken en dat in de 
praktijk toe te passen. Je verdiept je ook in 
de wetgeving en budgettering van de CSA. 

De opleiding wordt georganiseerd in samen-
werking met VSZ, Vereniging Sterilisatie in 
het Ziekenhuis.

Zijn er voorwaarden?

Heb je minimum een bachelordiploma? 
Dan kan je met het postgraduaat starten.

Hoe ziet je opleiding eruit?

Je opleiding telt 20 studiepunten en is 
opgedeeld in 5 modules: 

• Instapmodule: historiek, organisatie van 
de afdeling, terminologie operatiekwar-
tier en materialenkennis

• Technische aspecten: waterreiniging, 
endoscopen, autoclaven en casuïstiek 

• Kwaliteitsbeleid: protocollen, JCI … die 
je in een praktijkgerichte opdracht 
verwerkt.

• Personeelsbeleid: feedback geven, 
werken met talenten, coaching, 
manutentie en preventie

• Financieel beleid : wetgeving, budgette-
ring en eisenkader

Waar en wanneer krijg je les?

Je opleiding loopt van september 2022 tot 
mei 2023. Je hebt tweewekelijks les op 
dinsdag van 9 tot 16.30 uur op Campus 
Kantienberg, Voetweg 66 in Gent.

Hoeveel kost je opleiding?

Je opleiding kost € 1.750 en komt in aan-
merking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Maximaal 30 studenten
Programma en bedragen onder voorbehoud van wijzigingen,  
de meest recente versie vind je op de website.

Dit postgraduaat  
studeren in 6 vragen


