
Regio College
Opleiding voor Doktersassistent



Waarom kiezen voor Regio College ?

 Jouw succes staat voorop

 Kleinschaligheid

 Goede begeleiding

 Intensieve samenwerking met praktijkbegeleiders in stage

 Recent vernieuwde praktijklokalen



Informatie over:
 Toelatingseisen
 Opbouw van de opleiding
 Keuzedelen
 Opleiding Doktersassistent
 Informatie stage
 Begeleiding door het Regio College
 Extra ondersteuning
 Uitgangspunten opleiding
 Kansen stage en werk
 Doorstroommogelijkheden HBO
 Dagdeel meelopen
 Corona werkwijze
 Virtuele rondleiding



Toelatingseisen niveau 4 
VMBO:
 Theoretische leerweg (TL)
 Gemengde leerweg (GL)
 Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
 Diploma op MBO niveau 2 (met extra 

toelatingseisen) 

Havo:
 Overgangsbewijs van 3 naar 4



Opbouw AG op niveau 4
 Drie leerjaren

 Elk leerjaar heeft vier perioden

 Leerjaar 1 geen stage, maar projectweken

 Naast lessen en toetsen loop je stage vanaf leerjaar 2

 Op school én op je stage leg je examens af



Keuzedelen in  het 2e leerjaar

Keuzedelen in de opleiding AG

Alles hierover kun je vinden op de website van het 
Regio College bij de opleidingen, die vallen onder  
Zorg en Welzijn.



Doktersassistent



Werken
 Huisarts/Groepspraktijk

 Gezondheidscentrum

 Polikliniek

 Laboratorium

 Arbodienst

 GGD

 JGZ  (jeugdgezondheidszorg)



Wat zijn je taken? 
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten;

 Je organiseert het spreekuur en je maakt afspraken;

 Je geeft voorlichting en advies;

 Je assisteert de arts bij een behandeling en je legt instrumenten klaar;

 Je voert eenvoudige medische handelingen uit;

 Je verricht laboratoriumonderzoeken en administratieve taken;

 Je werkt altijd in opdracht van de arts



Welke Kwaliteiten?
 Inlevingsvermogen

 Een open houding

 Hulpvaardig

 Gastvrije en klantgerichte houding

 Communicatieve vaardigheden

 Stressbestendig



De stage en de vakken



Wanneer op stage?
Eerste jaar
Geen stage wél Projectweken met o.a. workshops, gastsprekers uit het 
werkveld etc.

Tweede jaar
Twee dagen in de week

Derde jaar 
Drie dagen in de week



Welke vakken?
Generieke vakken
Nederlands
Engels 
Burgerschap
Professionele communicatie
Gym  

Beroepsspecifieke vakken
Medisch technisch handelen
Triage
Ziekteleer/Geneesmiddelenkennis
Anatomie



Begeleiding Regio College

 Loopbaancoach (LBC): voor persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning van de studie en stage

 Begeleiding in de beroepspraktijkvorming (BPV)

 Taal en rekenen: extra begeleiding voor studenten, die moeite 
hebben met vereiste niveau

 Extra anatomielessen



Extra ondersteuning

 Servicecentrum, hulp bij vinden juiste opleiding (bij uitval en HBO)

 Hulp bij dyslexie en dyscalculie

 Stageconsulent (begeleidt bij het vinden van stage)

 Schoolmaatschappelijk werk

 X-tra, voor extra ondersteuning (handicap, chronische ziekte, 
gedragsproblemen)



Uitgangspunten opleiding Assistenten in de Gezondheidszorg

 Student is zelf verantwoordelijk voor eigen leerproces

 Beroepspraktijk (stage) is rode draad in de opleiding



Kansen stage en werk 2020/2021
Doktersassistent  

Stage Werk



Extra info stages/werk
» De stage voor de DA is lastig. Dit is ook een landelijk 

probleem. 

» School en SBB zijn opties aan het onderzoeken. 



Doorstroommogelijkheden HBO

 Verpleegkunde

 Fysiotherapie

 Logopedie

 OK-assistent

 Docent Zorg & Welzijn

 Diëtiste



Dagdeel meelopen met een MBO-er?

Je kunt als VMBO-er een dagdeel meelopen bij het 
Regio College

Opgeven via website:
www.regiocollege.nl
 Help mij kiezen
 Checklist help mij kiezen

http://www.regiocollege.nl/


Corona werkwijze
» Praktijkvakken op school (fysiek les)
 helft van de groep (om de week les)

» Theorielessen online via Microsoft teams

» Streven naar zoveel mogelijk fysiek les 
 minimaal één á twee dagen per week



Virtuele rondleiding



Vragen?



Online informatie avonden op 
Regio College

Binnenkort meer nieuws hierover, zie website 
www.regiocollege.nl

http://www.regiocollege.nl/


WWW.REGIOCOLLEGE.NL

Brochure aanvragen?

Bel het Servicecentrum (075) 681 90 01

http://www.regiocollege.nl/


Open dag telefoonlijn
» Tijdens de open dag is een telefoonteam beschikbaar welke 

bereikbaar is op de speciale Open Dag Telefoonlijn via 
075 – 681 90 00

» Als leerlingen of hun ouders vragen hebben voor het 
Servicecentrum (hulp bij studiekeuze), Team Passend Onderwijs 
(vragen over extra begeleiding tijdens de studie) en Digitaal 
aanmelden (hulp bij digitaal aanmelden) kun je naar dit nummer 
bellen en word je doorverbonden naar de juiste afdeling 



Aanmelden voor de 
opleiding doktersassistent

Voor 1 mei 2021 
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