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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

TANDARTSASSISTENT - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1427,80 incl. BTW

GA JE GRAAG MET PATIËNTEN OM EN KAN JE HEN GERUSTSTELLEN? WIL JE DE TANDARTS ASSISTEREN TIJDENS
EEN BEHANDELING? BEN JE ORDELIJK EN HYGIËNISCH? DAN IS DE OPLEIDING TOT TANDARTSASSISTENT JE OP HET LIJF GESCHREVEN!

OMSCHRIJVING

Introductie
Wil jij op een periode van één jaar het beroep van tandartsassistent aanleren vanuit de praktijk? Dan is deze voltijdse dagopleiding de juiste keuze.
Dankzij de duale aanpak van onze docenten die met beide voeten in het beroep staan enerzijdse en anderzijds de kans die je krijgt om via stage in een leerbedrijf ook
zelf aan de slag te gaan, kom je dus met heel wat praktijkervaring aan de start.

Omschrijving
De tandartsassistent vormt een belangrijke schakel tussen de tandarts en de patiënt. De assistent(e) is vóór, tijdens en na de behandeling, zowel voor de tandarts als
voor de patiënt, een onontbeerlijke steun en toeverlaat.
De tandartsassistent werkt in loondienst bij een tandarts of een tandheelkundig specialist. Het kan gaan om een solopraktijk of een groepspraktijk. Om de tandarts te
ondersteunen in zijn beroep met alsmaar meer werkdruk, werd de tandartsassistent in het leven geroepen.
Het takenpakket van een tandartsassistent is in elk geval zeer ruim. De taken situeren zich zowel op vlak van onthaal en administratie, als op begeleiding en
voorlichting van patiënten, assistentie aan de stoel, praktijkorganisatie en administratie.
Stage is in dit opleidingstraject heel belangrijk, zo ondervind je ook in de praktijk wat je in de lessen heb gezien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
We richten ons met de opleiding minimaal op afgestudeerden HSO. Bovendien moet je interesse hebben in tandheelkunde en in het combineren van een
administratieve functie met het werken met mensen op een hygiënische, patiëntgerichte en verantwoorde wijze.

Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

Voorkennis
Je bent minimum 18 jaar
Je hebt een HSO-diploma (ASO, TSO of BSO + 7de jaar)

Bijkomende info
Lesdagen:
De lessen gaan door van maandag tot en met vrijdag telkens van 8u30 -12u en 13u - 16u30. Stage zit verwerkt in het lessenrooster.
Vrijstellingen:
Vrijstellingen worden via oﬀiciële documenten bij de start of gedurende de opleiding aangevraagd. Dit kan tot de 4de lesweek van de module. De aanvraag dient
onderbouwd te zijn met de nodige documenten (diploma, ECTS-fiches en creditbewijzen, leerinhouden, ...).

PROGRAMMA
Modules tandartsassistent:
Algemene administratie (24u)
Tandheelkundige administratie (36u)
Hygiëne en steriliteit (36u)
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Hulpverlener EHBO (20u)
Ergonomie en four-handed dentistry (36u)
Assistentie bij tandheelkundige basisbehandelingen (52u)
Assistentie bij specialistische tandheelkundige behandelingen (52u)
Communicatie en sociale vaardigheden (40u)
Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting (52u)
Eindwerkbegeleiding (20u)
Werkplekleren (280u)
Eindproef (1u)
Aanvullende modules:
Basis zakelijk Frans (40u)
Informatica: word, outlook en PPT (48u)
Sollicitatietechnieken (24u)

PRAKTISCH
1 jaar vanaf dinsdag 18/10/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 18/10/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt volgend document, erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen:
getuigschrift tandartsassistent
Het getuigschri wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende modules, de stage succesvol
doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Cursusmateriaal
De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.

Er wordt ook gebruik gemaakt van een handboek doorheen het traject:

‘Tandheelkundige kennis voor tandartsassistenten’ ISBN 9789036809627.
Handboeken kunnen aangekocht worden via onze webshop in samenwerking met Standaard boekhandel.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.
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