
TANDTECHNIEK



Waarom een livestream? 

 Liever persoonlijk contact.
 Helaas kan dit in de huidige situatie niet. Maar de 

veiligheid voor ons allemaal staat voorop.
 We hopen je toch een goed beeld te geven van de 

opleiding opticien. 
 Film: Welkom, op de DHTA 

https://www.youtube.com/watch?v=9BvgG2pl3mA&t=144s


Even voorstellen

 Wie ben ik? 

 Wat doe ik bij de opleiding Tandtechniek? 



Programma  

 Wat leer je? 
 Hoe ziet de opleiding eruit?
 Vakken
 Bol of BBL? 
 Is deze opleiding iets voor jou? 
 Werkplek 
 Vervolgopleiding 

 Vragen? Stel ze via de chat. Na afloop van de 
presentatie zal ik ze beantwoorden. 



Wat leer je? 

Een tandtechnicus maakt: 
 protheses, bijvoorbeeld een kunstgebit 
 kroon (één tand) of brug (tanden) 



Hoe ziet de opleiding er uit 



Wat leer je? 

 Video: Tandtechnicus Kroon-, en Brugwerk
 Video: Tandtechnicus Prothese

https://www.youtube.com/watch?v=3_4BjRDhBZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MG82LI5KkJA&feature=emb_logo


Vakken  

 Nederlands
 Engels
 Rekenen
 Anatomie 
 Materiaalkunde
 Communicatie 
 Vaktheorie Tandtechniek
 Praktijk Tandtechniek
 Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
 Stage



Voltijd (BOL) of Deeltijd (BBL)

BOL -> BeroepsOpleidende Leerweg

4 of 5 dagen/week naar school
(start 9.30u.)

Praktijklessen en stages

Contract met school over onderwijs 
(OOK)

Geen contract met werkgever oid

Studiefinanciering (geen 
salaris/uitkering)

BBL -> BeroepsBegeleidende Leerweg

Ca. 1 dag/week naar school
(start 9.30 / 10.00u.)

Minstens 20 uur werk (in baan)

Contract met school over onderwijs 
(OOK)

Contract met werkgever over werk/stage 
(POK)

Werkgever nauw betrokken bij jouw
leren



Is deze opleiding iets voor jou? 
 Het werkveld is aan het verschuiven van 

manueel naar digitaal. 
 Affiniteit met computers en apparatuur:  

scanners, mondscanners, freesmachines en 
printers. 

 Er is nog steeds manuele arbeid maar dit zal 
de komende tien jaar drastisch veranderen.

 We leren nog steeds manueel maar gaan dus 
steeds meer over op digitaal. 



Werkplek
 Na 4 jaar ben je een start bekwamen medewerker in 

de tandtechniek. 
 Tandtechnische laboratorium. 
 Start als assistent tandtechnicus1841 euro tot 

medewerker tandtechnicus 2045 euro bruto per 
maand bij 38uur/w. 

 Werkzaam in een tandarts praktijk als tandtechnicus 
start salaris in overleg.



Vervolgopleidingen
 Klinisch Prothese Technicus (KPT’er)
 Klinisch Technicus Kroon- en Brugwerk
 Tandprotheticus opleiding



Vragen?

 Stel ze nu in de chat
 Mail naar FDMI@mboamersfoort.nl
 Enthousiast? Meld je direct aan op www.dhta.nl

mailto:FDMI@mboamersfoort.nl
http://www.dhta.nl/
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