
Onmiddellijk boeiend werk na 

een intense studie van 2 of 4 

semesters? 

Voltijds of deeltijds  

instappen in september  

of in januari?

HET KAN...

O P L E I D I N G S B R O C H U R E
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STERK UITGEBOUWDE PREKLINIEK
FLEXIBEL INZETBAAR | REAL LIFE PROJECTS
VERFIJNDE  VAARDIGHEDEN



OPLEIDINGSTRAJECT
NAAR TANDARTSASSISTENT

Om te kunnen werken als tandartsassistent kan je in het HIVSET volgende opleiding volgen:

7de jaar (3de jaar 3de graad) Se-n-Se
instapmogelijkheden: september en februari
2 trajecten:
- voltijds 1 jaar: lessen + stages
- deeltijds 2 jaar: 2 à 2 1/2 dagen/week +stages

Meer info in deze brochure.

Ook bij:
Annlies Stokbroekx, coördinator Tandartsassistent
annelies.stokbroekx@hivset.be

HIVSET Se-n-Se: +32(0)14 47 13 00
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1. VOORSTELLING VAN DE OPLEIDING

Aan de slag gaan als tandartsassistent, na een intense studie van één jaar? 
Het kan.

1.1 Korte schets van de opleiding

Het 7de jaar TSO tandartsassistent is een éénjarige, kwalificatiegerichte en praktijkgerichte opleiding 
die je voorbereidt op een job als tandartsassistent in een tandartsenpraktijk. De tandartsassistent biedt 
ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en de afronding van een behandeling zodat de tandarts de 
behandeling efficiënter kan uitvoeren, de stoeltijd van de patiënt verkort wordt en de organisatie binnen 
de tandartspraktijk vlotter verloopt. Voor gemotiveerde studenten die sterk zijn in praktijk, maar ook 
theoretisch hun mannetje kunnen staan, is dit jaar een ideale kans om een kwalificatie van tandartsassistent 
te behalen, waarmee je onmiddellijk op de arbeidsmarkt terecht kan. 
Om jullie goed voor te bereiden naar het werkveld toe, beschikt onze school over een volledig ingerichte 
tandartsruimte met tandartsstoelen en materialen. Op die manier krijg je een perfect beeld van de dagelijkse 
praktijk. Onze school geeft hoe dan ook extra aandacht aan het praktisch toepassen van de geziene leerstof.

1.2 Tewerkstelling

Door de groeiende vraag naar tandheelkundige verzorging en een dalend aantal tandartsen komt de 
uitvoering van de mondzorg in de toekomst in het gedrang. Een mogelijke oplossing zou zijn gekwalificeerde 
tandartsassistenten in de tandartspraktijken in te schakelen om een belangrijk aantal taken van de tandartsen 
over te nemen. Op die manier zouden de tandartsen de evolutie van hun collega’s in andere landen volgen, 
waar al lang assistenten worden ingeschakeld. Je komt in een solo- of groepspraktijk terecht. Er is tevens 
een beperkte mogelijkheid om in een ziekenhuis tewerkgesteld te worden op een sterilisatie-afdeling of 
als persoonlijke assistente van een kaakchirurg. Een andere mogelijkheid is om tewerkgesteld te worden 
in een woonzorgcentrum als referentiepersoon mondzorg.

1.3 Verder studeren?

De afgestudeerde tandartsassistent kan verder studeren in diverse professionele bacheloropleidingen 
waarvan de competenties aansluiten bij deze die in de opleiding verworven worden. We denken hierbij 
aan opleidingen als office management, medisch secretariaat, maar ook de bacheloropleiding mondhygiënist 
die gestart is in 2017.
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2. INHOUD VAN DE OPLEIDING

2.1 Programma

De opleiding is opgebouwd rond 7 competenties. Door op verschillende manieren leerstof te verwerken, 
maak je je deze competenties geleidelijk aan eigen. De lessen verlopen interactief en dynamisch. 
Groepswerk, begeleid zelfstandig werken, simulatie en projecten in samenwerking met het werkveld 
zijn dan ook werkvormen die veelvuldig aan bod komen. Ook tijdens de stage wordt het werken aan 
dezelfde competenties verder gezet. Evalueren gebeurt het hele jaar door. De feedback die je krijgt op 
opdrachten, taken, toetsen, … is gelinkt aan de 7 competenties. Deze feedback geeft je een duidelijk 
beeld van jouw groeiproces. Dit persoonlijke groeiproces wordt op regelmatige tijdstippen met jou 
besproken.

Wanneer je volgende competenties verworven hebt, ben je klaar om in het werkveld te stappen:

1. Professioneel handelen: o.a. leerproces in handen nemen, professioneel functioneren, 
handelen binnen de juridische en ethische grenzen van het beroep

2. Communiceren: o.a. recall, telefoneren, communicatietechnieken (actief luisteren, verbale vs 
non-verbale communicatie)

3. Samenwerken: o.a. feedback geven en ontvangen, verantwoordelijkheid opnemen binnen het 
team, flexibiliteit
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4. Organiseren: o.a. administratie (afspraken maken, dossiers beheren), logistieke taken (onderhoud 
werkruimte, voorraadbeheer)

5. Gezondheidsbevorderend werken: o.a. infectiepreventie, mondhygiëne instructies geven, 
patiëntenveiligheid, ergonomisch werken

6. Leren en ontwikkelen: o.a. reflecteren, levenslang leren, voorbereiding op tewerkstelling

7. Vakinhoudelijk handelen: o.a. basiskennis van tanden en mond, assisteren bij RX en bij de 
behandelingen van de verschillende vakgebieden binnen de tandheelkunde

Al deze competenties worden ingeoefend tijdens praktijksessies in ons volledig uitgeruste tandartsen-
praktijk en tijdens de stages in een tandartsenpraktijk.

2.2 Uurrooster

Het is een flexibel uurrooster met een gemiddelde van 32 u. les/week. Deze uren kunnen gevarieerd 
ingepland worden tussen 8.25 tot 16.25 u.

2.3 Stage (minimum 320 u.)

Van zodra je ingeschreven bent, verwachten we dat 
je reeds op zoek gaat naar een stageplaats. De nodige 
stagedocumenten worden later bezorgd. Indien 
nodig gaat de stagecoördinator mee op zoek naar 
een stageplaats. De stage wordt georganiseerd als 
blokstages. Tijdens de stage worden alle competenties 
ingeoefend. De cursist wordt nauwgezet begeleid door 
de stagementor en -begeleider d.m.v. tussentijdse 
evaluatiemomenten.

2.4 Evaluatie

Evaluaties gebeuren competentiegericht. Dit wil zeggen 
dat evaluaties worden ingepland op verschillende 
momenten en op verschillende manieren.
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3.1 Toelatingsvoorwaarden

Je kan met deze opleiding starten als je:
• een diploma secundair hebt
• +18 bent zonder diploma secundair 
 onderwijs én een gunstig advies van de 
 toelatingsklassenraad hebt na een intakegesprek

3.2 Intakegesprek

Voor jouw inschrijving voorzien we een intake-gesprek. Hiervoor vul je een vragenlijst in i.v.m. 
schoolloopbaan, studiemethode, eventuele ervaring(en) in de sector, motivatie, persoonlijke 
verwachtingen e.d.
Daarna heb je een gesprek met een docent waarbij we bij dit alles stilstaan.

3.3 Studiekosten

In het Se-n-Se betaal je geen inschrijvingsgeld. 
Wel vragen we een vaste bijdrage in de studiekosten van 150 euro per schooljaar voor: 
(75 euro per module)

 • Kopieën
 • Bezoek ontmoetingsdag
 • Bezoek tandheelkundige firma's
 • Het gebruik van materialen

Apart aangerekende kosten

 • Openbaar vervoer of kostendelend samenrijden

3.4 Wanneer kan ik inschrijven?

Je kan steeds een afspraak maken op +32(0)14 47 13 00 zodat we je op het afgesproken moment 
correcte en volledige info kunnen geven. Op onze website www.hivset.be vind je de data van infodagen, 
infoavonden en opendeurdag.

3.5 Wanneer begin ik?

Begin september of februari start de opleiding. In de herfstvakantie en de krokusvakantie zijn er geen 
lessen. Met Kerstmis en met Pasen zijn er twee weken vakantie. Je hebt ook nog: 11 november, 1 mei, 
O.H.-Hemelvaart en Tweede Pinksterdag en de zomervakantie natuurlijk. Een gedetailleerd jaarplan 
krijg je in het begin van het schooljaar.

3. INSCHRIJVEN
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4.1 Onze school 

Omdat onze school gesticht werd door de Gasthuiszusters van Turnhout vormt de christelijke en sociale 
levenshouding van deze kloosterorde de leidraad voor ons  onderwijs beleid. Onze school specialiseert 
zich in de gezondheids- en welzijnszorg en wil groeien naar een professionele domeinschool ‘mens en 
maatschappij’.

4.2 Opdrachtverklaring 

De doelstelling van onze school is het aanbieden en verzorgen van kwalitatief hoogstaande opleidingen 
voor allen die zich op een professionele wijze willen inzetten in de gezondheids- en welzijnszorg. Gegroeid 
vanuit de Gasthuiszusters en bewogen door evangelische inspiratie vervullen we deze opdracht in een 
open klimaat en in een geest van mensbevorderende zorgzaamheid en samenwerking.
We spelen flexibel in op elke regionale behoefte aan geschoolde gezondheidswerkers. Om dit te realiseren 
richten we secundair onderwijs in, binnen erkende en gesubsidieerde onderwijsinstellingen. En beschikken 
we over een vormingscentrum voor beroepsopleiding en permanente vorming.

4.3 Jij staat centraal

Binnen onze opleiding ben jij de ‘eigenaar’ van je leerproces.  Dit wil zeggen dat enkel jij verantwoordelijk 
bent voor je leerproces.  En dat we van je verwachten dat je dit ook zelfstandig in handen neemt.

Coaching
Je bent de eigenaar, maar staat niet alleen.  Je kan steeds beroep doen op je docent, je stagedocent, je 
coach of klastutor/coach of op studentenbegeleiding. Samen met jou bekijken we welke ondersteuning je 
verwacht en welke we kunnen bieden.

4. PORTRET VAN DE SCHOOL
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Ombudsdienst
Je kan terecht bij de leden van de ombudsdienst indien je problemen ondervindt met een vak, een 
specifieke docent, je stage of met de regeling van de examens. De ombudsdienst treedt ook als 
bemiddelende instantie op of bij conflicten tussen studenten, examinatoren en de delibererende 
klassenraad.

RondeTafelGesprekken
Eén keer per module zitten de klasverantwoordelijken van alle klassen samen op het Ronde Tafel 
Gesprek.  Onder leiding van de kwaliteitscoördinator en directie worden schoolse problemen 
besproken en wordt er gestreefd naar een constructieve oplossing.

Pastoraal
Je kan altijd beroep doen op de mensen van de studentenpastoraal voor een persoonlijk gesprek. Ze 
ondersteunen ook groeps- en schoolactiviteiten.

VETUR
De studentenvereniging VETUR organiseert sportieve, culturele en feestelijke activiteiten.

4.4 Opvoedingsproject

We willen een pastoraal instituut uitbouwen met een duidelijke evangelische identiteit.  Hierbij zetten 
we in op een sterke wederzijdse en mensbevorderende zorgzaamheid voor elkaar in een sfeer van 
openheid in geest en relaties.

Er wordt ruimte geboden voor bezinning. We dragen zorg voor het innerlijke van de student. En we 
zorgen voor een toegankelijk en betaalbaar onderwijsaanbod.

Vanuit een stimulerend leerklimaat is er evenwichtige aandacht voor de beroepsopleiding en een 
degelijke algemene vorming. De beroepsopleiding steunt op de beroepsprofielen vanuit het werkveld 
en is uitgewerkt in een geïntegreerd leerpakket van theorie en praktijk. Respect, trouw, zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheidszin vormen de kernpunten van de beoogde beroepshouding.

Directie, les-en stagedocenten, studentenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers en coördinatoren 
maken samen werk van dit opvoedingsproject.  We realiseren dit project door zowel in te zetten op 
bezinnings- en projectdagen, studiebezoeken, sport- en pastorale activiteiten als op lessen en stage.

4.5 Campus

Het postsecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs vind je in de Herentalsstraat. Gebouw 
E (voorkant) bevat onder meer een centrale inkomhal, kantoren, twee moderne auditoria en een 
bibliotheek. In gebouw H vind je tal van les- en praktijklokalen, een computerklas, skillslabs, de cafetaria 
en het lerarenlokaal. Het secundair onderwijs vind je in de Apostoliekenstraat. Het gebouw bevat onder 
meer een sporthal en een fitnesszaal voor conditietraining en rugscholing.
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De campus beschikt over een gespecialiseerde vakbibliotheek, met een ruim aanbod aan boeken en 
audiovisueel materiaal. Daarnaast heeft de bib een abonnement op tientallen gespecialiseerde tijdschriften. 
Tevens kunnen de studenten gebruik maken van de 16 pc-werkplekken met intra- en internet, een leeszaal, 
een fotokopiedienst en audiovisuele faciliteiten.
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5.1. Openingsuren

• De balie in de Herentalsstraat is elke schooldag open van 9 tot 16 u.
• Tijdens de zomervakantie: van 9 tot 16 u. en op zaterdag van 10 tot 13 u. 
• Sluitingsperiode van de school op www.hivset.be

5.2 Infodagen

Op onze opendeurdag en onze infodagen staan we klaar om je deskundige uitleg te geven op al je vragen 
over de opleiding en onze school. Maar je bent natuurlijk ook op andere momenten welkom. Maak 
wel eerst een afspraak met één van onze contactpersonen. Alle data met uren vind je op www.hivset.be

5.3 Contactpersonen

Contactpersoon Tandartsassistent 
Annelies Stokbroekx, annelies.stokbroekx@hivset.be 
Directeur Se-n-Se
Daniël Leeten, daniel.leeten@hivset.be

5.4 Adres

Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth
Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout
Tel.: +32(0)14 47 13 00
E-mail: info@hivset.be
www.hivset.be

5. KOM EENS LANGS
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Postsecundair onderwijs (1)

Herentalsstraat 70

• 7de jaar BSO Kinderzorg

• Duaal Kinderbegeleider

• 7de jaar BSO Thuis- en 

bejaardenzorg

• Duaal Zorgkundige

• Se-n-Se Leefgroepenwerking

• Se-n-Se Tandartsassistent 

• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5 Verpleegkunde (1)

Herentalsstraat 70

Werkplekleren in Lille, Herentals, Mol, 

Hoogstraten en Zoersel

Afstandsonderwijs 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

• Onthaalklas anderstalige 

nieuwkomers (Okan)

• 1e graad 1e leerjaar A en B

• 2de graad BSO Verzorging-Voeding

• 3de graad BSO Verzorging

• 3de graad TSO Farmaceutisch-tech-

nisch Assistent

• 3de graad TSO Gezondheids- 

en welzijnswetenschappen 

Centrum voor leren en werken (3)

Noord-Brabantlaan 4

• Onderhoud

• Voeding

• Personenzorg

• Decoratie

Zorgethisch lab 

deSpiegeling

Heiend 10A

2275 Lille

CAMPUS HIVSET  TURNHOUT
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Tilburg/
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