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Postsecundair onderwijs 
1

Herentalsstraat 70
• 7de jaar BSO Kinderzorg
• Duaal Kinderbegeleider
• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

• Duaal Zorgkundige
• Se-n-Se Leefgroepenwerking
• Duaal Tandartsassistent 
• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5-Verpleegkunde 
1

Herentalsstraat 70
Werkplekleren in Herentals, Mol, 
Hoogstraten en Zoersel

Gecombineerd onderwijs voor
zorgkundigen en verpleegkundigen

Vormingscentrum HIVSET 
1

Herentalsstraat 70
Zorg, diversiteit en communicatie
• Open aanbod
• Op maat

Centrum voor Interculturaliteit en
Meertaligheid DoorElkaar 

1

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 
Elisa-care 

1

Herentalsstraat 70

Secundair onderwijs 
2

Apostoliekenstraat 4
1e graad
• 1e jaar A & B Maatschappij en Welzijn
• 2e jaar A & B Maatschappij en Welzijn
2de graad
• 3de jaar Zorg & Welzijn (BSO)

• 3de jaar Maatschappij- en Welzijns-
wetenschappen (TSO)

• 4de jaar Verzorging-Voeding (BSO)

3de graad
• Verzorging (BSO)

• Farmaceutisch-technisch assistent 
(TSO)

• Gezondheids- en welzijns-
wetenschappen (TSO)

Centrum voor leren en werken 
3

Noord-Brabantlaan 4

Zorgethisch lab deSpiegeling 
Heiend 10A
2275 Lille

SE-N-SE Werkervaring opdoen  Werkervaring opdoen  
en studeren?en studeren?

Je kan het Je kan het 
combineren...combineren... 
 

F O L D E R

TANDARTS-
ASSISTENT
DUAAL
VEEL PRAKTIJKERVARING: STERKER OP ARBEIDSMARKT
SNEL CONTACT MET HET BEROEP
VERGOEDING OM TE STUDEREN
ERVARING HELPT BIJ VERWERKEN VAN JE LESSEN

MEER INFORMATIE

opleidingscoördinator

Annelies Stokbroekx 

annelies.stokbroekx@hivset.be

+32 14 47 13 00

LOCATIE

HIVSET, Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout

INTAKEGESPREKKEN
Via de website kan je een afspraak maken voor 
concrete info of om in te schrijven. Op de website 
vind je ook alle data van infomomenten en van de 
opendeurdag.



COMPETENTIES
De competenties zijn gegroepeerd in volgende vier 

categorieën: 

1. Professioneel handelen

2. De omloopassistent

3. De balieassistent

4. De stoelassistent 

TOELATING
Als je kiest voor een duale opleiding, is het belangrijk 

dat je arbeidsrijp bent. Hiermee bedoelen we dat je 

klaar bent om te gaan werken. De opleiding is dus 

ideaal voor studenten die zin hebben om werken en 

studeren te combineren.

Je kan deze opleiding starten als je:

• een diploma secundair hebt

• +18 bent zonder diploma secundair 

onderwijs, maar met een gunstig advies van de 

toelatingsklassenraad na een intakegesprek

Je kan de opleiding starten: 1 september of 1 februari.

VERDER STUDEREN
Deze opleiding biedt een goede basis om verder te 

studeren. Onder andere in diverse professionele 

bacheloropleidingen waarvan de competenties 

aansluiten bij deze die in de opleiding verworven zijn 

(o.a. medisch secretariaat en mondhygiënist).

TANDARTSASSISTENT DUAAL
Wat is duaal leren?

Bij duaal leren leer je op twee plaatsen: op school en op de werkplek bij een tandarts. 

De opleiding duaal leren tandartsassistent is een éénjarige opleiding. We starten de opleiding met 

vier lesweken, waarin we jou een goede basis bieden. Nadien combineer je gedurende de rest van 

de opleiding de lessen op school (16 u.) met werkdagen in een tandartspraktijk 

(22 u.). Elke maandag, dinsdag en woensdag werk je in de praktijk. Op donderdag en vrijdag 

volg je lessen op school.

Overeenkomst alternerende opleiding

Zie je het  zitten om bij jouw eigen tandarts te leren? Misschien kan dat wel. Samen 

met de stageverantwoordelijke bekijk je of de door jou gekozen werkplek aan 

de voorwaarden voldoet. Als de stageplaats geschikt is, kan je er solliciteren. 

De school ondersteunt jou in je zoektocht naar een werkplek.

Heb je de ideale match met een praktijk gevonden? Dan stellen we 

een contract op, een OAO (overeenkomst alternerende opleiding). 

Dit contract wordt getekend door jou, de praktijk en de school.

De OAO is een voltijdse overeenkomst en houdt onder 

meer in dat:

- je minstens 20u per week leert op de werkplek;

- de praktijk erkend is voor duaal leren;

- de praktijk jou een leervergoeding betaalt (in 2020 

maximum 560 euro netto per maand).


