DOKTERSASSISTENT(E)






Niveau 4





Doktersassistent(e)
Ben je zelfstandig, ga je zorgvuldig en geconcentreerd te werk en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel?
En ben je daarnaast ook goed in mensen helpen, adviezen geven en te woord staan? Dan is doktersassistent(e)
iets voor jou!
Als doktersassistent(e) werk je in of bij een huisartsenpraktijk, groepspraktijk, gezondheidscentrum, polikliniek van
een ziekenhuis, gezondheidszorginstelling, gezondheidsdienst (G.G.D./J.G.Z.) of arbodienst. Je hebt verschillende
taken. Bijvoorbeeld het spreekuur en/of de praktijk organiseren, de telefoon aannemen,
informatie/advies/voorlichting geven en administratieve handelingen verrichten. Maar ook eenvoudige medisch
technische handelingen en verpleegkundige handelingen uitvoeren, de instrumenten en inventaris verzorgen,
laboratoriumonderzoeken verrichten en de voorraad beheren. Lijkt dit jou leuk? Lees dan snel verder over de mboopleiding Doktersassistent(e).

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• triëren
• handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg
• praktijkvorming
• werken aan kwaliteit en deskundigheid

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 850,-

• onderwijsbenodigdheden*: € 850,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Alleen in het tweede en derde leerjaar loop je naast school ook stage.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl en vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo niveau 3

Heb je een diploma havo, Verzorgende IG of een ander diploma mbo-niveau 4 dan kun je de
opleiding mogelijk versneld doen en in 2 jaar afronden.
Vervolgopleiding
Diverse hbo-opleidingen zoals: verpleegkunde, huidtherapie, fysiotherapie, ergotherapie, voeding
en diëtiek, medische hulpverlening (OK-assistent, ambulancezorg, SEK).
Crebo: 25695

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Meld je voor deze opleiding op tijd aan, want er zijn een beperkt aantal studieplaatsen.
De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1 april
al meer aanmeldingen binnen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een
wachtlijst geplaatst.



Informatie en vragen
Mevrouw M. de Krijger
M.deKrijger@horizoncollege.nl
(072) 547 69 31

