Plaatsingsmogelijkheden
De afgestudeerde kan direct tewerkgesteld worden bij de
Stiching Jeugdtandverzorging.
Studiekosten per collegejaar
 Inschrijfgeld: SRD 750, Collegegeld: USD 500,-

Opleiding tot Oral Health Therapist /
Jeugdtandverzorger

Persoonlijke kwaliteiten, die bij dit beroep een rol
spelen zijn:
- aanleg, geduld en belangstelling hebben voor het werken
met mensen;
- handvaardigheid;
- creativiteit;
- goede contactuele eigenschappen;
- verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en trouwbaarheid;
- representativiteit en
- flexibiliteit.
Aanvraagformulier
Een aanvraagformulier voor toelating tot de opleiding is te
verkrijgen bij het secretariaat van de Opleiding tot Oral
Health Therapist/Jeugdtandverzorger of is te downloaden
via de website van JTV: www.jtvsuriname.com.
Contactgegevens secretariaat afdeling Opleiding,
Vorming & Training (OVT):
Adres: prof. W. Kernkampweg nr. 3
Tel. : 440423 (rechtstreeks) of 441633/441909 toestel 232
Email: opl.jtv@sr.net / secr_opl@jtv.sr

De Opleiding tot Oral Health Therapist/Jeugdtandverzorger
staat aan de prof. W. Kernkampweg nr. 3 en valt onder de
Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) Suriname.
De opleiding voor Jeugdtandverzorging is in maart 1976 van
start gegaan en er zijn reeds vele volwaardige
jeugdtandverzorgers opgeleid.
Opleidingsniveau
De opleiding is in oktober 2016 van start gegaan met een 4jarige Hogere Beroepsopleiding. Na het behalen van het
diploma van deze opleiding, krijgt de student de graad van
bachelor of Oral Health (BOH).
Doel
Het opleiden van Oral Health Therapisten voor het zowel
preventief als curatief begeleiden bij de mondverzorging
van de Surinaamse bevolking in het algemeen en de jeugd
in het bijzonder.
Preventieve werkzaamheden:
- het geven van tandheelkundige gezondheidsvoorlichting;
het aanleren van poetsmethoden;
het geven van adviezen t.a.v. de mondverzorging;
- fluoride behandelingen;
- het aanbrengen van sealants.
Curatieve werkzaamheden:
- het verwijderen van tandsteen en polijsten van het gebit;
- het restaureren (vullen) van tanden en kiezen;
- het maken van röntgenfoto’s en
- het extraheren (uittrekken) van tanden en kiezen.
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Studieduur
De studieduur is gesteld op 4 jaren (240 studiepunten):
Propedeuse: theorie en pre-klinische praktijk en
patiëntenzorg
Hoofdfase I: theorie en patiëntenzorg
Hoofdfase II: patiëntenzorg en ondersteunende vakken
Hoofdfase III: projecten, stage en afstudeerthesis.

t.z.t.

Inhoud studiepakket
Het propedeutisch jaar: Algemeen vormend, medisch en
(pre)klinisch, waarbij de nadruk gelegd wordt op visie en
beroepshouding.
Het 1e jaar heeft tot doel: het verwerven van kennis, inzicht en
basisvaardigheden inzake sociale,
medische, tandheelkundige
gezondheidszorg en praktische
vaardigheden in de tandheelkundige
(pre) kliniek.
Het theoretisch deel, dat 60% van
de studietijd uitmaakt, omvat:
1. algemeen vormende vakken;
2. medische vakken;
3. tandheelkundige vakken;
4. voorlichtingsvakken en
5. EHBO
De resterende 40% van het studiejaar wordt besteed aan het
aanleren van praktische vaardigheden.
Hoofdfase I: Tandheelkundig vormend en klinisch deel.
In het 2e jaar wordt de student verder in staat gesteld kennis te
verwerven in specifieke tandheelkundige en voorlichtingsvakken.
Ongeveer 60% van de studietijd wordt besteed aan het
ontwikkelen van praktische vaardigheden tijdens de
patiëntenbehandeling. Hiervoor zijn o.a. belangrijk:
- onderzoeksvaardigheden
- anaesthesiologie ;
- kindergeneeskunde;
- diagnostiek en indicatiestelling;
- kindertandheelkunde;
- pathologie van de mondholte en
- mondhygiëne / parodontologie.
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Hoofdfase II:
Het 3e jaar bestaat voornamelijk uit praktijkvakken
waarbij de student bekwaam gemaakt wordt in het
zelfstandig uitoefenen van het beroep als OHT’er.
In dit collegejaar wordt ook aandacht besteed aan o.a..
Stage, Management en organisatie, administratie,
kwaliteitszorg en Gerodontologie.
Afstudeerfase:
In het 4e jaar zal de student:
 stage lopen in de toekomstige werkplekken;
 voorlichtingsprojecten uitvoeren en
 een afstudeerthesis schrijven en presenteren
waaraan een onderzoek verbonden is.
Toelatingseisen
e
e
 minimaal HAVO-diploma of overgang van 5 naar 6
leerjaar VWO met de vakken scheikunde en biologie
 of een diploma welke door het MINOWC hieraan
gelijkgesteld of hoger gewaardeerd is.
 leeftijd: 16 jaar - 30 jaar.
Wat wordt van de student verwacht?
Motivatie, actieve deelname aan het onderwijsproces en
tijd voor zelfstudie.
Een pro-actieve houding is de sleutel tot het succesvol
afronden van deze studie!
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