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Infomoment op zaterdag 27 juni van 9u tot 12u, Augustijnenstraat 92, Mechelen
PARAMEDISCH INSTITUUT START MET OPLEIDING TANDARTSASSISTENT
Het kta Paramedisch Instituut in Mechelen biedt vanaf september 2009 een
specialisatiejaar tandartsassistent aan. Het instituut komt zo tegemoet aan de
dringende vraag naar tandartsassistenten. “In de ons omringende landen zijn
er veel meer tandartsassistenten beschikbaar dan in Vlaanderen”, zegt Valère
Goossens, directeur van het Paramedisch Instituut. Een tandartsassistent staat
in voor het onthaal van patiënten, het vastleggen van afspraken, de
voorbereiding en samenstelling van het medisch dossier en het klaarmaken
van de geneeskundige instrumenten nodig voor de ingreep. “Tand- én
kantoortechnieken komen tijdens de opleiding aan bod. De nadruk ligt op
praktijkervaringen en stages.” Interesse? Stuur een e-mail naar
welkom@paramedin.be voor meer informatie.
Het specialisatiejaar is toegankelijk voor alle studenten die een diploma secundair
onderwijs behaalden. Het succesvol afronden van de opleiding leidt tot het
studiegetuigschrift van tandartsassistent van hoger beroepsonderwijsniveau (HBO).
Tijdens de opleiding ligt de nadruk op praktijk en stage. De student(e) krijgt een
intensieve opleiding in tandtechniek. Instrumentaria, apparatuur, tandheelkundige
technieken en materialen worden belicht. Daarnaast verwerft hij/zij kennis in
kantoortechnieken zoals de organisatie van een secretariaat en agendabeheer. Het
curriculum omvat ook een basisvorming in psychologie. “Menig patiënt moet worden
gerustgesteld.”
Met de opleiding tot tandartsassistent vervolledigt het Paramedisch Instituut zijn
studieaanbod in gespecialiseerde zorgopleidingen. Naast de nieuwe opleiding
tandartsassistent biedt het Paramedisch Instituut op HBO - niveau ook
apotheekassistent, leefgroepenwerking (= opvoeder), kinderzorg, thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige en organisatieassistent aan.
Meer informatie over het opleidingenaanbod van kta Paramedisch Instituut vindt u op
www.paramedin.be

Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Sandra van Maurik
communicatiecoördinator GO! scholengroep 5 (Mechelen, Heist-op-den-Berg, Keerbergen)
Tel: 015 50 41 83 - E-mail: sandra.vanmaurik@sgr5.be
Het kta Paramedisch Instituut in Mechelen biedt een brede waaier opleidingen in de zorgsector aan. Het kta Paramedisch
Instituut is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 11.500 leerlingen, 2000 cursisten avondonderwijs en 34
instellingen één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio
Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter. Meer info:
www.sgr5.be

