
WERKTRAJECT OPLEIDING MONDZORG 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Om toe te treden tot de opleiding in het werktraject dien je te voldoen aan al de 

onderstaande punten: 

1. Je bent in het bezit van een diploma tandartsassistent (TSO, CVO, VDAB) of je 

behaalde een ervaringsbewijs tandartsassistent. 

2. Je hebt minstens 5 jaar werkervaring in een tandartspraktijk als 

tandartsassistent. 

3. Je bent voor minstens 30% werkzaam in een tandartspraktijk die toelating 

geeft dat je een deel van je competenties tot PBA in de mondzorg, kan halen 

op je werkplek. 

PROGRAMMA 

Het programma bestaat uit 180 studiepunten die gespreid worden over 4 fasen. 

De onderwijsvormen van de onderwijsactiviteiten variëren, zodoende je werken en 

studeren kan combineren. In de onderstaande tabel worden de werkvormen 

getoond. 

MEER INFO 

Indien je vragen hebt over dit traject, kan je contact opnemen 

met info.mondzorg@ucll.be  
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SP Legende

Lichaam en mond deel 1 6 EVK

infectiepreventie 5 Veranderde modaliteiten, zoals projectwerken op de werkplek

Hoofd en hals 3 Zelfstudie met interactieve studiebegeleiding

Materialen en producten 4 Samen met reguliere studenten

beroep en communicatie met de patiënt 9 Stage

Cariologie 5

Parodontologie deel 1: theorie 3

Parodontologie deel 1: preklinische vaardigheden 3

Preventieve mondzorg: theorie 3

Preventieve mondzorg: vaardigheden en stage 4

Motivatie en gedrag 5

Lichaam en mond deel 2 5

parodontologie deel 2-theorie 3

parodontologie deel 2- preklinische vaardigheden 3

Mondzorgplan 3

Gedragsverandering 4

Communicatie met de patiënt, professionals en stakeholders 6

Methoden en onderzoek deel 1 3

Mondzorg bij kinderen, jongeren en volwassenen 6

Voeding en mondgezondheid 5

Gezondheidsbevordering en voorlichting 3
Verkenning van de beroepspraktijk deel 1 4

Methoden en onderzoek deel 2 4

Kwaliteitszorg 3

Wettelijke regelingen 4

International project in interdisciplinary health promotion 3

Verkenning van de beroepspraktijk deel 2 5

Sociologische vraagstukken 3

Evidence based practice 3

Ethisch redeneren en reflecteren 3

Methoden en onderzoek deel 3 3

Mondzorg bij bijzondere doelgroepen - theorie 4

Mondzorg bij bijzondere doelgroepen - preklinische 

vaardigheden 3

Klinische stage mondzorg 7

Minor -keuze-OPO's 6

BP Professionele ontwikkeling 3

Klinische stage mondzorg - bijzondere doelgroepen 9

Integrale zorg - toegepaste preventie 9

BP Afstudeerwerk 9

werktraject sem 6

werktraject sem 7

werktraject sem 8

Werktraject sem 1

werktraject sem 2

werktraject sem 3

werktraject sem 4

werktraject sem 5

Welke 

onderwijsvormen 

komen aan bod?

Medische beeldvormingstechnieken 4


