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Tandartsassistent - Niveau 4
Bij de opleiding Tandartsassistent leiden wij jou op voor een verantwoordelijke en afwisselende
baan. Je onderhoudt instrumenten en je assisteert de tandarts of kaakchirurg bij onderzoek of
behandeling van patiënten. Zo ontwikkel je foto's en geef je voorlichting over gebitsverzorging.
Samen zorg je ervoor dat patiënten vakkundig geholpen worden. Als Tandartsassistent ben je vaak
het eerste aanspreekpunt, stel je patiënten op hun gemak en regel je (vervolg)afspraken. Wil je meer
weten, kijk naar het filmpje over het beroep.
Richting:

Assistenten Gezondheidszorg

Duur:

3 jaar

Leerweg:

bol

Startmoment(en): eind augustus

Niveau:

4

Crebonummer:

25490

Het beroep

De vakken

Bij de opleiding Tandartsassistent leiden wij jou op voor
een verantwoordelijke en afwisselende baan. Je bent
je een manusje-van-alles. Je onderhoudt instrumenten
en je assisteert de tandarts of kaakchirurg bij
onderzoek of behandeling van patiënten. Zo ontwikkel
je foto’s en geef je voorlichting over gebitsverzorging.
Samen zorg je ervoor dat patiënten vakkundig
geholpen worden. Als Tandartsassistent ben je vaak
het eerste aanspreekpunt, stel je patiënten op hun
gemak en regel je (vervolg)afspraken.

Je krijg onder andere de vakken: Tandtechniek,
tandheelkunde, tandheelkundige anatomie, anatomie/
pathologie, natuur- en scheikunde, assisteren en
behandelen, praktijkmanagement en parodontologie.
In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis en
vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak
Tandartsassistent. De algemene vakken zijn: Engels,
Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap.
Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het
halen van je proeve van bekwaamheid en je diploma.

Toelatingseisen

Vervolgopleiding
Als Tandartsassistent werk je:

diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2 & 3
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
Bij de opleiding Tandartsassistent zorgen wij ervoor dat
jouw talent tot bloei komt. Samen met de werkgevers in
de regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in
een kleinschalig lesgebouw, vertrouwd en persoonlijk.
Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame
tijd en je versterkt jezelf in de baan die bij je past. De
opleiding Tandartsassistent duurt 3 jaar.

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/tandartsassistent-/pdf

In een tandartspraktijk
In een ziekenhuis bij de kaakchirurg
Bij de kindertandarts
Bij een bedrijf voor tandheelkundige materialen
Bij een orthodontist
Met je mbo-diploma kun je ook doorstromen naar
verschillende hbo-opleidingen.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
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overzicht van al deze kosten.
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Assistenten Gezondheidszorg
De opleidingen Assistenten Gezondheidszorg leiden
je op voor doktersassistent, tandartsassistent, of
apothekersassistent. Dit zijn beroepen met een zeer
grote verantwoordelijkheid, Het is jouw taak om de
praktijk van de arts of de apotheek in goede banen
te leiden. Je hebt een brede vakkennis, je bent
uiterst pro-áctief en vindingrijk. Jij zorgt dat de
dagelijkse praktijk soepel verloopt

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt € 1118,per cursusjaar. De hoogte van het lesgeld wordt
ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk
verplicht het bedrag te betalen aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook
nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Dordrecht Gezondheidspark
Karel Lotsyweg 20

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/tandartsassistent-/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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