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ONDERDEEL VAN MBO AMERSFOOR T

BEZORG JIJ 

EEN VRIJER LEVEN?

AUDICIEN • OPTICIEN • TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT • 
TANDTECHNICUS • ORTHOPEDISCH (SCHOEN)TECHNICUS



Audicien
JIJ LOST PROBLEMEN MET HOREN OP.

Steeds meer mensen horen slecht. Veel schade aan 

het gehoor verdwijnt niet meer. Als audicien zorg je 

dat mensen weer beter kunnen horen. Dit kan door 

een hoortoestel of ander hulpmiddel op maat te 

laten maken. Met diverse instrumenten meet je héél 

precies hoeveel iemand kan horen. Je helpt klanten 

met het kiezen en het wennen aan het hoortoestel 

dat het beste bij hun situatie past. In deze opleiding 

krijg je de ene week op onze locatie les en de 

andere week ga je (online) zelfstandig aan de slag. 

Tandtechnicus
JIJ LAAT MENSEN WEER LACHEN. 

Als tandtechnicus maak je complete kunstgebitten,

maar vaak gaat het ook om kleine delen van het

gebit. Een enkele tand, of een prothese die meerdere

tanden vervangt. Jij zorgt dat het precies

De Dutch HealthTec Academy (DHTA) is dé school voor gezondheidstechniek. Bij onze 
opleidingen draait het om het aanmeten en maken van medische hulpmiddelen. Zoals een 
bril, hoortoestel, kunstgebit, speciale schoen of beenprothese. Hulpmiddelen die kwaliteit 
van leven verbeteren. Daarbij krijgt digitalisering een steeds belangrijkere rol. DHTA is 
centraal gelegen en is daardoor goed bereikbaar. De opleidingen zijn compact van opzet, 
zodat er veel aandacht is voor jouw specifieke leerproces.  

past bij de patiënt, want elk gebit is verschillend.  

Je geeft de mensen vaak meer zelfvertrouwen,  

want met een nieuw gebit durven ze weer te lachen!

Opticien
JIJ LAAT MENSEN WEER GOED ZIEN.

Als opticien werk je in een winkel. Je doet  

oogmetingen en bepaalt de brilsterkte. Een bril of 

lenzen? Welk type glas? Jij geeft de klant advies. 

Je hebt verstand van ogen en zien, maar ook van 

mode. Je koopt nieuwe brillencollecties in, dit 

kan zelfs op internationale beurzen in Parijs of 

Milaan! Ook zorg je dat alles in de winkel op orde 

is. Je checkt de voorraden en denkt na over de 

marketing. In de werkplaats slijp je glazen en voer 

je kleine reparaties uit. Ook help je de klant met het 

uitzoeken van een nieuwe bril, want jij weet wat 

goed staat. Jij laat mensen weer scherp zien en er 

goed uitzien! 



Technisch oogheelkundig assistent
JIJ ONDERZOEKT DE OGEN. 

Als technisch oogheelkundig assistent ondersteun 

je de spreekuren van de oogarts. Je werkt in een 

ziekenhuis bij de poli oogheelkunde of bij een 

oogkliniek. Je doet oogmetingen en -onderzoeken. 

Deze resultaten helpen de oogarts bij het vaststellen 

van een diagnose en/of de behandeling. Ook geef je 

patiënten voorlichting. 

Orthopedisch technicus
JIJ ZORGT DAT MENSEN BETER KUNNEN BEWEGEN.

Mensen met een ziekte of lichamelijke beperking 

willen toch goed bewegen. Als orthopedisch 

technicus kun jij ze daarmee helpen. Je bent expert 

in het ontwerpen en maken van hulpmiddelen. Je 

gebruikt hiervoor speciale machines en gereedschap. 

Je maakt bijvoorbeeld een brace voor iemand met 

een vergroeiing in de rug. Of een beenprothese voor 

iemand die een been mist na een ongeluk. 

Orthopedisch schoentechnicus
JIJ MAAKT SPECIALE SCHOENEN. 

Sommige mensen passen de schoenen uit de winkel 

niet. Zij hebben een voetafwijking of loopproblemen. 

Denk bijvoorbeeld aan een voet met een kwetsbare 

huid door diabetes of een verlamming aan het 

onderbeen. Als orthopedisch schoentechnicus 

bedenk en maak je aanpassingen aan schoenen. 

Of je maakt speciale schoenen op maat. Met jouw 

kennis zorg je dat mensen zo zelfstandig mogelijk 

kunnen leven. 

Cursussen
Je kunt bij ons ook terecht voor allerlei cursussen. 

Kijk voor meer informatie op www.dhta.nl. 

Voor een BBL-opleiding heb je werk nodig
Als je een BBL-opleiding wilt volgen, heb je werk

nodig in dezelfde richting als je opleiding. Je moet

minstens 20 uur werk doen dat past bij je opleiding.

Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn of willen

worden. Op stagemarkt.nl vind je bedrijven die

al erkend leerbedrijf zijn. Onze BPV-consulenten

kunnen je verder helpen: bel met 030 630 35 55 of 

mail naar info@dhta.nl. 

Maatwerk
Onder bepaalde voorwaarden kun je binnen 

de opleiding Audicien, Opticien en Technisch 

oogheelkundig assistent versnellen. De voorwaarden 

voor de verkorte trajecten vind je bij de opleiding van 

jouw keuze op www.dhta.nl. 

Overzicht opleidingen

DHTA Niveau BOL BBL Duur

Audicien  4   X  3 jaar

Opticien  4  X  X  3 jaar

Technisch oogheelkundig assistent  4   X  3 jaar

Tandtechnicus  4  X  X  4 jaar

Orthopedisch technicus  4  X  X  4 jaar

Orthopedisch schoentechnicus  4   X  4 jaar

 

X = Je kunt de opleiding in deze leerweg volgen.



BOL en BBL
Er zijn twee leerwegen:

• Beroepsopleidende leerweg (BOL): een combinatie 

van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). School 

staat hierbij centraal. Meestal is dat vier dagen per 

week. Daarnaast loop je een dag per week of een 

aantal maanden achter elkaar stage.

• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): een 

combinatie van werken en leren. Waarbij het 

eerste centraal staat. Je zit meestal één dag op 

school en werkt vier dagen in de week bij een 

erkend leerbedrijf.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding kies je keuzedelen als extra

verdieping of verbreding van je opleiding. Informatie 

over de verschillende keuzedelen en het moment 

van kiezen krijg je tijdens de opleiding.

Begeleiding die je nodig hebt
Wij halen graag het beste in jou naar boven bij het 

benutten van je talenten. Daarom vinden wij het 

belangrijk jou goed te begeleiden tijdens je studie.  

Ook wanneer je extra begeleiding nodig hebt om 

je opleiding te volgen, bijvoorbeeld bij ziekte of 

leerproblemen, bieden we jou mogelijkheden. 

Meer hierover vind je op www.mboamersfoort.nl. 

Excellentie: als je meer aankunt 
Bij MBO Amersfoort willen we talentvolle studenten 

extra mogelijkheden bieden. Zo kun je bij een aantal 

scholen tweetalig onderwijs volgen en bieden wij 

verschillende excellentietrajecten waaraan je kunt 

meedoen, zoals vakwedstrijden als Skills Heroes en  

meester-gezeltrajecten en internationaal burgerschap.

 

 
Welke vooropleiding heb je nodig?
 

mbo niveau 1: entree-opleiding • geen diploma en 16 jaar of ouder  

 

mbo niveau 2: basisberoepsopleiding  • diploma vmbo: basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-,  

    gemengde- of  theoretische leerweg of 

   • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of

   • diploma mbo niveau 1 

 

mbo niveau 3: vakopleiding • diploma vmbo: kaderberoepsgerichte-, gemengde- of  

    theoretische leerweg of 

   • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of

   • diploma mbo niveau 2  

 
 

mbo niveau 4: middenkaderopleiding • diploma vmbo: kaderberoepsgerichte-, gemengde- of  

    theoretische leerweg of   

   • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of 

   • diploma mbo niveau 2 of mbo niveau 3  

 

mbo niveau 4: specialistenopleiding  • diploma mbo niveau 3 voor een vergelijkbaar beroep

Voor meer informatie over eventuele aanvullende toelatingseisen: kijk bij de opleiding van jouw keuze op www.mboamersfoort.nl.



Open Huis 
Meer weten? Kom langs op ons Open Huis! 

Kijk op www.dhta.nl voor meer informatie.   

Wijzingen zijn voorbehouden en aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

Op www.mboamersfoort.nl staat de meest actuele informatie. COLOFON redactie:  

MBO Amersfoort / Tekst: MBO Amersfoort / Vormgeving: Brût Communicatie /  

Fotografie: Nike Martens / Druk: De Bondt Grafimedia Communicatie 

Dutch HealthTec Academy
St. Laurensdreef 22

3565 AK Utrecht

030 630 35 55  

info@dhta.nl 

www.dhta.nl

                  

Wij zijn MBO Amersfoort 
MBO Amersfoort staat voor verbindend, 

ondernemend en kundig onderwijs. Verbindend 

betekent dat je welkom bent bij ons. Het maakt 

niet uit wat je gelooft of waar je vandaan komt. 

Met ondernemend bedoelen we dat we meedoen 

aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

onderwijs. Kundig betekent dat je les krijgt van 

vakmensen, vaak rechtstreeks vanuit de praktijk.

Onderwijs in bedrijf
We denken dat je het meest leert in de praktijk.

Daarom wordt een deel van het onderwijs 

aangeboden in een onderwijsbedrijf. Hier leren 

studenten in praktijksituaties wat er van hen wordt 

verwacht. Studenten krijgen hier opdrachten van 

echte klanten. Voorbeelden zijn:

• Leerhotel Het Klooster

• First Class Amersfoort

• Fit Academie Bokkeduinen

• Salon de Nieuwe Stad

• De Garage

Meer informatie over alle onderwijsbedrijven vind 

je op www.mboamersfoort.nl. 

Altijd een school die bij je past 
Je kunt bij ons kiezen uit dertien verschillende 

scholen die opleidingen aanbieden in een bepaalde 

sector. Op onze scholen houden we van een 

persoonlijke en goede sfeer. Respect voor elkaar en 

je veilig voelen is daarbij heel belangrijk.

De perfecte weg naar het hbo
Wil je graag naar het hbo? Onze mbo-opleidingen

sluiten hier goed op aan. Soms is het mogelijk 

een opleiding sneller te doen, bijvoorbeeld als 

je relevante werkervaring hebt of een hogere 

vooropleiding. Er wordt dan een individueel 

maatwerktraject gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn 

onze mhbo-opleidingen.

Aanmelden
Keuze gemaakt? Meld je aan via: 

www.mboamersfoort.nl. We nemen dan contact 

met je op voor een eerste loopbaangesprek.


