
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Tandartsassistent 

 

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) 
Door het volgen van dit keuzedeel vergaar je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied 
van communicatie, (zelf)reflectie en creativiteit. Binnen de context van je eigen werkplek en 
werkzaamheden leer je steeds weer wisselende werkzaamheden uit te voeren. Voor het tonen van 
ondernemend gedrag is het belangrijk dat daarbinnen ook ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit.  
Je leert open te staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen. Je denkt mee en deelt 
kennis en zo draag je bij aan een beter functioneren van jezelf en van je directe omgeving. 

Voorbereiding hbo 
Als je erover denkt om na je mbo-opleiding naar het hbo te gaan, maar je weet nog niet precies naar 
welke opleiding, dan is dit een keuzedeel waar je veel aan kunt hebben. Je verkent op het hbo welke 
opleidingen er voor jou mogelijk zijn en omdat je ook een aantal colleges volgt, ervaar je hoe het 
voelt om aan het hbo te studeren. 

Bijzondere zorggroepen TA 
Als je dit keuzedeel volgt, ben je in staat passende ondersteuning te bieden aan bijzondere 
zorggroepen. Je gaat op een passende manier om met patiënten uit bijzondere zorggroepen, bouwt 
een vertrouwensrelatie met hen op, past de communicatie bij hun mogelijkheden aan, houdt 
rekening met de tandheelkundige risico's voor de specifieke zorggroep en besteedt aandacht aan op 
de patiënt gerichte preventie. Je stelt daarbij de patiënt centraal en betrekt het netwerk. Je kennis en 
kunde is van groot belang voor het slagen van de behandeling van patiënten uit bijzondere 
zorggroepen, en daarom een aanwinst voor de algemene tandartspraktijk. 
 
Chirurgie in tandheelkunde 

In dit keuzedeel leer je wat nodig is voor het assisteren bij chirurgische behandelingen, zoals brede 

kennis van chirurgische behandelingen, benodigde materialen en middelen, en vaardigheden om het 

assisteren bij chirurgische behandelingen goed uit te voeren. 

Orthodontieassistent 
Dit keuzedeel is een verdieping voor tandartsassistenten, omdat tandartsassistenten die dit 
keuzedeel volgen al kennis en vaardigheden opdoen voor het werken als orthodontieassistent. Je 
leert onder meer: 

• informatie verzamelen voor het behandelplan; 

• hoe je onderdelen uitvoert van orthodontische behandelingen; 

• hoe je voorlichting, advies en instructie geeft ten behoeve van de orthodontische 
behandeling. 

 

 


