Werken én Leren: een mooie start van je
stralende carrière
MBB’er Radiotherapie
Ben je geïnteresseerd in de techniek in de zorg en vind je patiëntcontact een belangrijk
onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden? Dan is de opleiding tot Medisch
Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) Radiotherapie zeker iets voor jou!
Als MBB’er Radiotherapie werk je in een dynamische omgeving. Voor patiënten met
verschillende vormen van kanker bereid je de bestraling voor en voert deze uit met behulp
van moderne technische apparatuur. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling en
begeleiding van deze vaak zeer kwetsbare patiënten. Daarnaast werk je nauw samen met
andere professionals zoals artsen, klinisch fysici, verpleegkundigen en collega MBB’er.
De opleiding
De opleiding tot MBB’er is een werken–leren traject. Je bent in dienst van een CZO erkende
zorginstelling en volgt daar je praktische opleiding. Voor het theoriedeel van de opleiding
kom je naar de Erasmus MC Academie. De opleiding duurt 34 maanden en heeft een NLQF6 waardering (Bachelor niveau). Binnen de opleiding staan vakken zoals anatomie,
fysiologie, (onco)pathologie, röntgentechniek en stralingsbescherming centraal.
Generieke competenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap,
maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door
de opleiding. De opleiding is wettelijk geregeld en geniet titelbescherming.
Wat kan ik als ik ben afgestudeerd
Als MBB’er Radiotherapie kun je zelfstandig alle voorbereidende handelingen verrichten,
zoals het maken van fixatiemaskers en bestralingsplannen, en de bestraling uitvoeren. Ook
assisteer je bij bestralingstechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van radioactieve
bronnen. Je levert een bijdrage aan medisch onderzoek en aan de ontwikkeling van nieuwe
bestralingstechnieken.

“Wil jij een afwisselende, uitdagende baan waarbij mens en techniek centraal staan,
zonder dat je een studieschuld opbouwt en met een inkomen …
kies dan voor deze opleiding!”

Hoe start ik met de opleiding MBB’er Radiotherapie?
Toelatingsvoorwaarden
• Je hebt een dienstverband met een zorginstelling en bent werkzaam op een afdeling
Radiotherapie
• Je bent in het bezit van minimaal een HAVO of MBO niveau-4 diploma.
Solliciteren
Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een CZO erkende zorginstelling.
Op de website van de Erasmus MC Academie kun je de aangesloten instellingen vinden.
Zodra je een leer(arbeids)overeenkomst bent aangegaan verzorgt de aangesloten instelling
de aanmelding.
Praktische informatie
• De opleiding start in september en duurt 34 maanden.
• Je studie wordt betaald door de werkgever.
• Je ontvangt een salaris voor het werken in de praktijk na het afronden
van de 6 maanden durende beroepsvoorbereidende periode.
• De opleiding is ingeschaald in NLQF-6, bachelor niveau.
• Na afronding van de opleiding ontvang je een door het CZO erkend diploma.
• CZO is het College Zorg Opleidingen, Oudlaan 4, Utrecht (www.czo.nl).

Contactgegevens
Erasmus MC Academie
Unit Medische Beeldvorming en Radiotherapie
Telefoon:
Website:
Bezoekadres:

010 – 704 3860
www.erasmusmc.nl/academie
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Heb je nog vragen of ontvang je graag meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar: MBR@erasmusmc.nl

