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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 Technisch Oogheelkundig Assistent. 
 Film: Welkom, op de DHTA 

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


Technisch oogheelkundig assistent (TOA)

 Jouw toekomst als TOA

 De opleiding

 Specificaties

 Kerntaken en vakken

 Werkplek

 Toelatingseisen

 Mogelijkheden na de TOA opleiding



Jouw toekomst als TOA

 Techniek & gezondheidzorg & mensen 
 Film: Praktijkleren Technisch Oogheelkundig Assistent

https://youtu.be/camiPPIkKh8


Jouw toekomst als TOA
 Poli oogheelkunde 

of oogkliniek
 Spreekuur ondersteuning
 Diagnostische onderzoeken: 

oogmeting, oogdrukmeting,
gezichtsveldonderzoek, 
(fundus)fotografie, OCT, 
biometrie, Bscan etc.

 Zelfstandig onderzoek 
 Rapporteren aan de oogarts
 Soms: assisteren bij ingrepen

of administratieve taken



Jouw toekomst als TOA

 Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal 
het absoluut aantal mensen met gezichtsstoornissen in de 
periode 2015-2040 naar verwachting met 52% stijgen. 

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezichtsstoornissen/cijfers-
context/trends#node-toekomstige-trend-gezichtsstoornissen-door-demografische-
ontwikkelingen

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezichtsstoornissen/cijfers-context/trends#node-toekomstige-trend-gezichtsstoornissen-door-demografische-ontwikkelingen


De opleiding

Opleidingspecificaties
 Crebonummer : 25068
 Leerweg : BBL
 Niveau : 4
 Duur opleiding : 2-3 jaar
 School : Dutch HealthTec Academy
 Startdatum : Januari, September



De opleiding

 BBL
• Minimaal 20 uur per week werkzaam 
• 1 dag per week naar school

 2-3 jaar
• De opleiding duurt 3 jaar.
• Mogelijkheden om te versnellen. 
• Aanvraag na het eerste half jaar van de opleiding.
• Besluit op basis van: niveau vooropleiding, aantal jaren 

werkervaring, resultaten op taal- rekentest, cijfers op toetsen 
van het eerste half jaar en advies van docent.

Student

DHTA Werk



Vakken

 Beroep specifieke vakken: 
• Medische kennis, communicatie, optica en 

refractie, spreekuur, pathologie van het oog, 
gastlessen

 Praktijklessen
 BPV opdrachten
 Algemene vakken: 

• Nederlands, Engels en rekenen, Algemene 
beroepscompetenties (ABC) en 
studieloopbaanbegeleiding (SLB)



Kerntaken

 Begeleidt en verzorgt spreekuren.
 Verricht basis- en aanvullende oogheelkundige 

onderzoeken.
 Verzorgt een voorschrift/advies voor visuele 

hulpmiddelen.
 Assisteert de oogarts bij de operatie en de 

laserbehandeling.
 Keuzedelen.



Toetsen en examens

 Toetsen
 Examens
 Praktijkexamens: proeve van bekwaamheid



Werkplek

 www.nvtoa.nl
 www.stagemarkt.nl
 www.leerbanenmarkt.nl
 Open sollicitaties!

https://www.nvtoa.nl/
http://www.stagemarkt.nl/
http://www.leerbanenmarkt.nl/


Toelatingseisen

 vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of 
vmbo theoretische leerweg of

 havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of 

vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep.



Vervolgopleidingen 

 Een leven lang leren: veel ontwikkelingen op het 
gebied van oogheelkunde!

 Opleidingen:
• HBO Optometrie
• HBO Orthoptie
• Andere HBO opleidingen



Vragen?

 Stel ze nu in de chat
 Mail naar hesa@mboamersfoort.nl

 Enthousiast? Meld je direct aan op www.dhta.nl

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


Wie weet sta jij hier over een paar jaar! 
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