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Beroepscompetentieprofiel Tandartsassistenten 

Het herziene beroepscompetentieprofiel voor tandartsassistenten is beschikbaar. Het is een nieuw 

en op de toekomst gericht beroepscompetentieprofiel. Hierin zijn ontwikkelingen binnen de 

tandheelkunde, de gezondheidszorg, wetgeving en maatschappij meegenomen die van invloed zijn 

op de competenties van de tandartsassistent. 

 

Het beroepscompetentieprofiel tandartsassistent beschrijft de beroepsuitoefening en de 

praktijksituatie van de tandartsassistent. De tandartsassistent zelf, patiënten, aanverwante 

beroepsgroepen, verwijzers, overheden, zorgverzekeraars krijgen zo inzicht in wat ze kunnen 

verwachten. 

Het beroepscompetentieprofiel tandartsassistent beschrijft de beroepsuitoefening en de 

praktijksituatie van de tandartsassistent. De tandartsassistent zelf, patiënten, aanverwante 

beroepsgroepen, verwijzers, overheden, zorgverzekeraars krijgen zo inzicht in wat ze kunnen 

verwachten. Daarnaast is het beroepscompetentieprofiel uitgangspunt voor: 

 

- De verdere professionalisering van de beroepsgroep; zoals bij het ontwikkelen van protocollen voor 

de tandartsassistent. 

- Het geven van voorlichting over het beroep, bijvoorbeeld voor aankomende tandartsassistenten. 

- De mbo-opleiding Tandartsassistent; om te zorgen dat de opleiding optimaal aansluit op de gang 

van zaken in de praktijk. Zo worden op basis van het beroepsprofiel de diploma-eisen van de 

tandartsassistent geformuleerd. Deze diploma-eisen worden vervolgens verwoord in het 

kwalificatiedossier Tandartsassistent; een document dat voor de student en de opleidingen duidelijk 

maakt wat de mbo-gediplomeerde tandartsassistent moet kennen en kunnen als hij of zij op de 

arbeidsmarkt start of verder studeert. 

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het uit 2005 daterende beroepscompetentieprofiel 

voor tandartsassistenten is dat het geheel kernachtig is omschreven en geactualiseerd aan de hand 

van het CanMEDS-model. Dit is een raamwerk van zeven competentiegebieden voor het beschrijven 

van de benodigde kennis en competenties voor een functie. 
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Het CanMEDS-model is ingevoerd voor meerdere functies binnen de mondzorg. Voordeel hiervan is 

dat het afstemming en doorstroming vergemakkelijkt. De zeven competentiegebieden van de 

tandartsassistent zijn: vakinhoudelijk handelen, communiceren, samenwerken, organiseren, 

gezondheidsbevorderend handelen, leren en ontwikkelen en professioneel handelen. De 

competentiegebieden vormen de basis voor het herziene beroepscompetentieprofiel voor 

tandartsassistenten en vervangen de kerntaken en kernopgaven zoals omschreven in het oude 

profiel. 

 

Daarnaast volgt het herziene beroepscompetentieprofiel de actuele wet- en regelgeving en 

richtlijnen. Trends en ontwikkelingen - zoals taakdelegatie, de toenemende aandacht voor 

slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld, patiëntveiligheid en andere ontwikkelingen 

- zijn verwerkt in het beroepscompetentieprofiel  en daarmee in het beroep verankerd. 

 

 

 


