
Docenten:
Onze groep docenten bestaan uit gediplomeerd
tandartsassistente en preventieassistente.

De   Opleiding Tandartsassistent(e) 
mbo 4 niveau is onderverdeeld in de 
volgende hoofdthema’s:
✓ Declaraties en verzekeringen
✓ Ziektes, infecties in relatie tot de mondzorg
✓ Tandheelkundige handelingen
✓ Endodontie, orthodontie, cariës en 

paropreventie
✓ Preventieve handelingen (zoals plaque-

kleurtest)
✓ Loopbaan en burgerschap (LB)
✓ Röntgenanatomie
✓ Gesprekstechnieken
✓ Rekenen 3F
✓ Nederlands 3F
✓ Engels
✓ Keuzedelen

Opleiding Tandartsassistent voor
assistente zonder diploma of die 
omgeschoold willen worden!
Deze opleiding is uitermate geschikt voor 
iedereen die als assistent(e) in de 
tandartspraktijk werkt, maar hiervoor geen 
beroepsopleiding heeft gevolgd. 
Ook voor  dames/heren die zich willen laten 
omscholen, is deze opleiding uitermate 
geschikt.

Begeleiding in kleine groepen en ouderwets
klassikaal onderwijs, is een perfecte oplossing
om in korte tijd uzelf toch dat diploma te laten
behalen, alleen al door de intensieve
begeleiding bij studie en stage door ons.

Na afronding van de opleiding tandartsassistent 
ontvangt men een wettelijk erkend MBO 
diploma van het NTI. 

Voorwaarde deelname student:
Minimaal mbo niveau of ervaring als 
tandartsassistent(e)

Daarnaast is er aandacht voor:
o Professionele houding
o Professionele communicatie
o Ergonomie
o Infectiepreventie
o Praktijkhygiëne



In deze leuke, moderne opleiding
tandartsassistent(e) doet u niet alleen
tandheelkundige vakkennis op maar leert
u tevens zaken als het bijhouden van de 
administratie en het plannen van 
afspraken. Verder komen ook de 
communicatieve aspecten aan bod. 

U werkt immers met mensen!

Hellebroekerweg 43, 
6363 AB Wijnandsrade
T: 0031 (0)45-5248230

E: scholing@aspd.nl
I:  www.aspd.nl

Opleiding 
tandartssassistent(e)
MBO niveau 4

Opleidingsduur:

De basisopleiding bestaat uit 18 
opleidingsdagen. De opleiding is  
verdeeld in een theoretisch- en 
praktische gedeelte.Verder wordt er
verwacht dat de student tussen de 
opleidingsdagen door, zelfstandig
huiswerkopdrachten uitvoert en 2 tot 3 
dagen stage loopt gedurende
mininmaal 5 maanden, deze nieuwe
verworven kennis en vaardigheden

oefent.

Doorstroom volledig MBO niveau 4 

Stage 640 uur

Als je huidige baan aansluit bij de 
opleiding, dan kun je de verplichte
stage meestal bij de eigen werkgever
volgen. De stageplaats moet wel
goedgekeurd zijn door het landelijk
kenniscentrum SBB (Samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 
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