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Tandartsassistent(e)
Lijkt het je leuk om als tandartsassistent te assisteren bij tandheelkundige behandelingen en eenvoudige
tandtechnische handelingen uit te voeren? En ben je iemand die zelfstandig en geconcentreerd werkt en een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel heeft? Meld je aan voor de mbo-opleiding Tandartsassistent(e)!
De instrumenten en inventaris verzorgen, administratief werk doen, de telefoon aannemen,
advies/informatie/voorlichting geven, fluoridebehandelingen/poetsinstructies geven en röntgenfoto’s maken; geen
dag is hetzelfde als tandartsassistent(e). Daarnaast is omgaan met mensen een belangrijk onderdeel van het
werk. Je staat als tandartsassistent(e) namelijk voortdurend mensen te woord, geeft adviezen en helpt. Je werkt in
of bij een tandartspraktijk, een schooltandverzorgingsinstelling, een gezondheidscentrum, een ziekenhuis met een
afdeling mondheelkunde of de praktijk van een orthodontist.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• uitvoeren van front-office taken
• verrichten van handelingen in het kader van tandheelkundige zorg
• werken aan kwaliteit en deskundigheid

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: € 550,-

• onderwijsbenodigdheden*: € 550,• 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
In alle leerjaren 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 op mbo-niveau 4 dan kun je
de opleiding mogelijk versneld doen en in 2 jaar afronden.
Vervolgopleiding
hbo Mondhygiënist(e)
Crebo: 25699

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
Meneer E. van Groen
E.J.M.vanGroen@horizoncollege.nl
(072) 547 68 72

