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Opleiding Doktersassistent

Doktersassistent
Niveau 4

3 jaar, met mogelijkheid tot 1,5 - 3 jaar|BBL
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WAAROM ROC TOP?

 Kleinschalig en persoonlijk

 Het nieuwe leren

 Praktijkgericht onderwijs

Presentator
Presentatienotities
 ROC TOP is kleinschalige mbo-instelling in Amsterdam met 4.000 studenten verdeeld over vier campussen en ruim vijftig verschillende opleidingen. Bij ROC TOP ben je geen studentnummer; wij kennen je persoonlijk. Door de kleine campussen en klassen kun je rekenen op persoonlijke begeleiding en aandacht voor jou, als mens en als student.Het nieuwe leren geeft je veel keuzevrijheid, zelfstandigheid en uitdaging. Leren doe je zoveel mogelijk via maatwerk. Zo kun je extra ondersteuning vragen voor de onderdelen die je niet zo goed liggen én kun je versnellen wanneer je de stof al onder de knie hebt. ROC TOP wil jou voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Daarom ontwikkelen we praktijkgericht onderwijs samen met het lokale bedrijfsleven. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema.






Wie ben jij?
 Je gaat goed met mensen om

 Je verzorgt graag mensen

 Je helpt graag mensen en je bent geduldig

 Je kunt goed luisteren

 Je kunt goed zelfstandig werken

 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

 Je bent stressbestendig

 Je werkt nauwkeurig en hygiënisch

 Je gaat veilig om met vertrouwelijke informatie






Aanname eisen

Vooropleiding:

 MBO 3 opleiding bij voorkeur verzorgende IG
 MBO 4 opleiding 
 Havo diploma
Stage:
 In het bezit van een stage/werkplek voor minimaal 16 uur per week geurende de gehele opleiding
Leeftijd:
 Minimaal 18 jaar met startkwalificatie 

Je volgt een versneld programma, waarvoor de aanname eisen hoger zijn dan bij een reguliere opleiding 
doktersassistent. 






Wat leer je?

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor 
patiënten en neemt daarmee artsen veel werk 
uit handen

 Je bent medisch assistent en officemanager

 Je voert medische handelingen uit, zoals het 
meten van bloeddruk, het uitspuiten van oren 
en je kijkt (urine)monsters na

 Je verzorgt worden en legt verbanden aan

 Als lid van een team zorg je samen voor de 
patiënt






Wat leer je op school
Beroepsspecifieke vakken:

 Anatomie/Fysiologie

 Pathologie

 Instrumenten en technische verrichtingen

 Farmacologie

 Laboratorium

 Medisch Engels

 Medisch technische handelingen

 Triage

 Klinisch redeneren

 Communicatie/ontwikkelingspsychologie/kwaliteit






Wat leer je op school

Generieke vakken:
 Nederlands
 Engels
 Rekenen






BBL
BBL houdt in dat stage en school gecombineerd worden, eisen waaraan de stage en school moet 
voldoen zijn:

Stage: 

 Minimaal 16 uur per week stage gedurende de gehele schoolperiode

 Minimaal 630 stage uren per schooljaar

 S-BB erkenning voor opleiding Doktersassistent

School:

 Minimaal 200 uren per schooljaar

 40 weken per schooljaar

 1 dag per week, schooldag afhankelijk van het startmoment
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STARTDATA
augustus, december, maart

roctop.nl/aanmelden

Presentator
Presentatienotities
Ook na 1 mei welkom minder zekerheid toelatingVooropleiding bepaalt of en op welk niveau je je kunt inschrijvenMaatwerk is mogelijk OOKBYOD






Startmomenten

September start (2 groepen):

 Lesdagen maandag en donderdag

December start:

 Lesdagen wisselend (afhankelijk van schooljaar) op maandag en donderdag

Maart start:

 Lesdagen woensdag






Jouw toekomst

Waar kan je werken als je 
gediplomeerd bent:

 een huisarts, huisartsenpraktijk of 
huisartsenpost

 een gezondheidscentrum

 een polikliniek in een ziekenhuis

 een Centrum voor Jeugd en Gezin

 de GGD

 een Arbodienst
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Toekomstperspectief
93% heeft binnen 1,5 jaar na slagen werk 

€ 2.000 Gemiddeld salaris






Toekomstperspectief

Doorstroom mogelijkheden:

 HBO: alle mogelijke opleidingen

 POH (praktijkondersteuner)

 Operatie assistent






Extra informatie

Kosten opleiding:

 Schoolgeld circa 610 euro per schooljaar

 Boekengeld (voornamelijk digitaal leerpakket) circa 600 euro gehele opleiding

Noodzakelijk om te kunnen starten:

 Laptop

 Vaccinatie hepatitis B






Aanmelden
• Via de site van ROCTOP

• Met aanmelden geeft aan dat je interesse hebt

• Na aanmelding ben je niet ingeschreven

Inschrijven
• Inschrijven kan alleen na screening 

• Mail naar m.sajet@roctop.nl 

• Geef aan welke vooropleiding je hebt gevolgd

• Geef aan of je al in het bezit bent van een 
stageplek






KOM KENNISMAKEN

MET ROC TOP

Wij zijn benieuwd naar 
jou. Kom langs!

Kijk voor meer informatie op: roctop.nl/agenda

 Maak kennis met onze school

 Bezoek een Meeloopmiddag of fysiek Open Huis

Aanmelden voor de opleiding
Meld je snel en eenvoudig aan op roctop.nl/aanmelden

 Check of je aan de vooropleidingseisen voldoet

 Tot 1 mei heb je toelatingsrecht

https://www.roctop.nl/kom-kijken/










JIJ VANDAAG
TE WETEN GEKOMEN?

WAT BEN
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