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INLEIDING 
 
Een functieprofiel beschrijft de werkzaamheden en de benodigde kennis, ervaring en competenties 
behorend bij een bepaalde functie. Werkgevers kunnen functiebeschrijvingen gebruiken voor het 
scheppen van duidelijkheid in de organisatie, als hulpmiddel bij activiteiten van werving en selectie, 
als handvat voor functionerings- en beoordelingsgesprekken, bij ontwikkelings- en 
opleidingsvraagstukken en als houvast bij loopbaanplanning en interne mobiliteit. Kortom, een 
onmisbaar houvast voor het vormgeven van uw personeelsbeleid. Voor werknemers bieden de 
functieprofielen duidelijkheid over taken en bevoegdheden en scheppen een kader voor 
carrièreperspectief. 
 
De NMT heeft functieprofielen ontwikkeld ter ondersteuning van uw personeelsbeleid. Er is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met bestaande verschillen tussen de praktijken: “kleine” en “grote” 
praktijken, mate van taakdelegatie, etc. De functieprofielen zijn gebaseerd op de actuele 
beroepsprofielen (voor tandartsassistent, mondhygiënist en tandarts) en getoetst aan de ervaringen 
van een klankbordgroep, bestaande uit werkgevers en werknemers. De functieprofielen zijn opgesteld 
door Human Capital Group in samenwerking met de NMT. 
 
De NMT-Functieprofielen geven een algemene beschrijving van de meest voorkomende functies van 
werknemers in tandheelkundige praktijken. De functies zijn ruim omschreven, rekening houdend met 
de verschillende soorten praktijken. De functies tandartsassistent, mondhygiënist en tandarts zijn op 
drie niveaus beschreven: junior, vakvolwassen en senior. De profielen beschrijven de werkzaamheden 
in tandarts-, orthodontie- en kaakchirurgiepraktijken, alsmede in specifieke situaties zoals 
kindertandverzorging.  
 
De functieprofielen zijn gekoppeld aan de NMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige 
praktijken en vormen een bijlage bij de modelarbeidsovereenkomsten. De NMT gaat de 
functieprofielen daarnaast gebruiken bij het ontwikkelen van cursussen en het nader vormgeven van 
het bij- en nascholingsbeleid. 
  
In deze handleiding krijgt u relevante achtergrondinformatie over de functiebeschrijvingen. De opbouw 
van de profielen wordt toegelicht en u krijgt u tips voor het gebruik. De functieprofielen zelf zijn online 
beschikbaar op www.nmt.nl. 
 
Nieuwegein, najaar 2010 
 

 
Alle begrippen in de handleiding en de functieprofielen, die op personen betrekking hebben en in de 
mannelijke vorm zijn gesteld, gelden ook voor vrouwen. 
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HOOFDSTUK 1. FUNCTIEGEBOUW TANDHEELKUNDE 
 
De meest voorkomende functies van werknemers in de tandheelkundige praktijken zijn ondergebracht 
in een zogenaamd functiegebouw. De functies zijn onderscheiden naar de aard van de 
werkzaamheden en de taken. Dit heeft geleid tot een indeling in drie functiegroepen:  
1. Primaire proces 
2. Direct ondersteunend aan het primaire proces 
3. Ondersteunend en management 
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Ondersteunend en 

management 

 
Direct ondersteunend aan het 

primaire proces 
 

 
Primaire proces 

 

 
 
 
 
Baliemedewerker 
 
 
 
Officemanager 
 
 
 
 
 
 
Praktijkmanager 

 

 
Assistent omloop en 
sterilisatie 
 
Junior tandartsassistent 
 
Tandartsassistent 
 
Senior tandartsassistent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preventieassistent 
Orthodontieassistent 
Kaakchirurgieassistent 
Junior mondhygiënist 
 
Mondhygiënist 
 
Senior mondhygiënist 
 
Junior tandarts 
 
Tandarts 
 
Senior tandarts 
 

 
 
Loopbaanplanning 
De werknemer kan binnen de eigen functiegroep doorgroeien, bijvoorbeeld van assistent omloop en 
sterilisatie naar tandartsassistent. De werknemer kan ook overstappen naar een andere functiegroep, 
bijvoorbeeld de tandartsassistent die zich ontwikkelt tot preventieassistent of officemanager. 
 

 

1.1 FUNCTIEGROEP PRIMAIRE PROCES 
 
Het primaire proces omvat de zorgverlening aan patiënten. Deze bestaat uit tandheelkundige 
behandelingen enerzijds en preventie en mondhygiëne anderzijds. Functies in het primaire proces zijn 
die van tandarts, mondhygiënist, preventieassistent en orthodontieassistent en kaakchirurgieassistent. 
Orthodontieassistent en kaakchirurgieassistent zijn - net als de preventieassistent - werknemers met 
MBO+ werk en denkniveau. Zij assisteren de behandelaar, maar zijn daarnaast ook opgeleid om 
diverse onderdelen van de behandelingen zelf, in de mond, uit te voeren.  
 
Aan de functiebeschrijving van mondhygiënist zijn de modules curatieve mondzorgkundige 
handelingen, orthodontie en kindertandverzorging toegevoegd. 
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Orthodontisten en kaakchirurgen treft u in dit overzicht niet aan. Zij zijn doorgaans niet werkzaam in 
loondienst. Hetzelfde geldt voor tandprothetici. 
 
Tandartsassistenten die zelfstandig patiënten behandelen, zijn als zodanig ook werkzaam in het 
primaire proces. Aangezien de functie van tandartsassistent echter overwegend ondersteunend van 
aard is, is deze opgenomen in de kolom Direct ondersteunend aan het primaire proces.  
 
 
1.2 FUNCTIEGROEP DIRECT ONDERSTEUNEND AAN HET PRIMAIRE PROCES 
 
De functies in de kolom Direct ondersteunend aan het primaire proces zijn tandartsassistent en 
assistent omloop en sterilisatie. Hun primaire taak is het ondersteunen voor, tijdens en na de 
behandeling van patiënten. 
 
Aan de functiebeschrijving van tandartsassistent zijn de modules orthodontie en kaakchirurgie 
toegevoegd. 
 
Voor een deel horen de werkzaamheden uit het profiel van de tandartsassistent eigenlijk in de kolom 
Ondersteunend en management. Het gaat om baliewerkzaamheden en andere ondersteunende 
(administratieve) werkzaamheden). Dezelfde werkzaamheden komen ook voor in het profiel van de 
baliemedewerker. Is er een baliemedewerker werkzaam in de praktijk? Dan zullen deze 
werkzaamheden niet (of slechts voor een deel) door de tandartsassistent worden uitgevoerd. 
 
Tandtechnici treft u in dit overzicht niet aan. Zij zijn doorgaans niet werkzaam in loondienst of vallen 
onder de werking van de CAO voor de tandtechniek. 
 
 
1.3 FUNCTIEGROEP ONDERSTEUNEND EN MANAGEMENT 
 
Ondersteunende en managementfuncties die niet direct met de tandheelkundige zorg te maken 
hebben, zijn de functies van baliemedewerker, officemanager en praktijkmanager. De officemanager 
is een functionaris op MBO+ niveau die verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van de 
praktijk. Tevens verricht de officemanager uitvoerende en coördinerende werkzaamheden op het 
gebied van Personeel en Organisatie. De praktijkmanager is een functionaris op HBO-niveau die (een 
aantal) managementtaken van de werkgever voor zijn rekening neemt.  
 
De module financiële administratie kan worden toegevoegd aan de functie van baliemedewerker, 
officemanager of tandartsassistent, al naar gelang de situatie in de praktijk. 
 
 
1.4 OVERZICHT FUNCTIES 
 
De gekozen functienamen zijn in de meeste gevallen gelijk aan de namen die voorheen in omloop 
waren. Voor de duidelijkheid geven we hieronder een korte beschrijving van alle functies.  
 
Baliemedewerker  
Functiegroep: Ondersteunend en management 
De baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en daarmee ‘het gezicht van de 
praktijk’. De baliemedewerker is belast met administratieve en secretariële ondersteuning van de 
praktijk. Eventueel toe te voegen module: financiële administratie. 
 
Officemanager 
Functiegroep: Ondersteunend en management 
De officemanager is belast met het coördineren en realiseren van de administratieve, secretariële en 
facilitaire ondersteuning van de praktijk, alsmede het verrichten van uitvoerende en coördinerende 
werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie. Eventueel toe te voegen module: 
financiële administratie. 
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Praktijkmanager 
Functiegroep: Ondersteunend en management 
De praktijkmanager is verantwoordelijk voor en coördineert de interne bedrijfsvoering van de praktijk. 
De praktijkmanager rapporteert aan de werkgever en stemt de werkzaamheden met de werkgever af. 
Aan de praktijkmanager worden meerdere aandachtsgebieden toegewezen, zoals 
personeelsmanagement, kwaliteit, contracten met zorgverzekeraars, administratieve organisatie, 
logistiek proces, facilitair, ICT, huisvesting en beveiliging. 
 
Assistent omloop en sterilisatie 
Functiegroep: Direct ondersteunend aan het primaire proces 
De assistent omloop en sterilisatie is belast met het reinigen en desinfecteren van gebruikte 
materialen en instrumenten. Ook zorgt de assistent ervoor dat gebruikte materialen worden opgehaald 
en dat behandelkamers worden voorzien van schoon materiaal. 
 
Tandartsassistent 
Functiegroep: Direct ondersteunend aan het primaire proces 
De tandartsassistent ondersteunt de tandarts en eventueel ook andere tandheelkundige professionals, 
zodat deze efficiënt en effectief de patiënten kunnen behandelen. De tandartsassistent kan in 
opdracht gedelegeerde taken uitvoeren. Eventueel toe te voegen modules: financiële administratie, 
orthodontie en kaakchirurgie. 
 
Preventieassistent 
Functiegroep: Primaire proces 
De preventieassistent biedt ondersteuning aan tandheelkundige zorgverleners bij de voorbereiding, 
uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Daarnaast is de preventieassistent belast met 
het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen, met name op het gebied van 
preventie en mondhygiëne. De mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en complexiteit is bij de 
functie van preventieassistent hoger dan bij de functie van tandartsassistent.  
 
Orthodontieassistent 
Functiegroep: Primaire proces 
De orthodontieassistent biedt ondersteuning aan tandheelkundige zorgverleners bij de voorbereiding, 
uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Daarnaast is de orthodontieassistent belast met 
het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen, met name op het gebied van 
orthodontie. De mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en complexiteit is bij de functie van 
orthodontieassistent hoger dan bij de functie van (tandarts)assistent. 
 
Kaakchirurgieassistent 
Functiegroep: Primaire proces 
De kaakchirurgieassistent biedt ondersteuning aan tandheelkundige en/of medische zorgverleners bij 
de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Daarnaast is de 
kaakchirurgieassistent belast met het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen 
gericht op kaakchirurgie. De mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en complexiteit is bij de 
functie van kaakchirurgieassistent hoger dan bij de functie van (tandarts)assistent. 
 
Mondhygiënist 
Functiegroep: Primaire proces 
De mondhygiënist is expert op het gebied van preventie en mondhygiëne. De mondhygiënist verricht 
de werkzaamheden, die onderdeel zijn van een totaal zorg- en behandelplan, zelfstandig. Het 
deskundigheidsgebied van de mondhygiënist is wettelijk omschreven in een op de Wet BIG 
gebaseerde algemene maatregel van bestuur. Eventueel toe te voegen modules: curatieve 
mondzorgkundige handelingen, orthodontie en kindertandverzorging. 
 
Tandarts 
Functiegroep: Primaire proces 
De tandarts heeft een spilfunctie in de zorgverlening aan patiënten. De tandarts stelt de diagnose bij 
de patiënt en heeft een coördinerende rol in de zorgverlening door de diverse tandheelkundige 
professionals. Zelf verleent hij hoogwaardige tandheelkundige zorg. De tandarts vormt zijn oordeel op 
basis van een brede medische context. Indien nodig verwijst hij de patiënt naar een zorgverlener 
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binnen of buiten de tandheelkunde. Het deskundigheidsgebied van de tandarts is wettelijk 
omschreven (Wet BIG). 
 
1.5 JUNIOR, VAKVOLWASSEN EN SENIOR NIVEAU 
 
De functies van tandartsassistent, mondhygiënist en tandarts zijn op drie niveaus beschreven. De 
functionaris op vakvolwassen niveau verricht zijn werkzaamheden zelfstandig. De functies komen 
tevens voor op junior en senior niveau. 
 
Junior 
De junior tandarts betreft een functionaris met geen of beperkte ervaring in de tandheelkundige 
beroepsuitoefening. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een senior 
tandarts. Hetzelfde geldt voor de junior mondhygiënist. De junior tandartsassistent heeft geen of 
beperkte ervaring én heeft de opleiding tot tandartsassistent (nog) niet afgerond. Kenmerkend voor 
alle junior functionarissen is dat zij de werkzaamheden onder begeleiding uitvoeren, zodat zij inzicht 
verkrijgen en ervaring opdoen en worden begeleid naar vakvolwassen niveau.  
 
Senior 
De senior functionaris is in staat is om de werkzaamheden ook in complexe situaties met enig gemak 
te verrichten. Hij heeft veel werkervaring en is een expert op zijn deskundigheidsgebied in de volle 
breedte. Hij heeft inzicht en overzicht over de grenzen van zijn deskundigheidsgebied heen. Naast de 
werkzaamheden uit de functiebeschrijving van een vakvolwassen functionaris verricht de senior 
tevens werkzaamheden met betrekking tot het uitdragen van expertise en het vakinhoudelijk 
begeleiden, instrueren, coachen en motiveren van (junior) collega’s en stagiaires. 
 
Senior versus vakvolwassen 
Het basisprofiel is de functiebeschrijving op vakvolwassen niveau. Dit niveau zal gelden voor de 
meeste tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandartsen. Het senior niveau is slechts weggelegd 
voor degenen die uitmunten in hun werk, die op basis van ervaring en inzicht aantoonbaar uitsteken 
boven het vakvolwassen niveau. Daarnaast is het begeleiden en coachen van collega’s een 
belangrijke taak van de senior functionaris. De senior variant zal niet in alle praktijken beschikbaar 
zijn. Bijvoorbeeld omdat de werkgever ervoor kiest om de taken van een senior functionaris zelf uit te 
voeren. Doorgroeien naar senior niveau zal daarom niet altijd intern mogelijk zijn. In dat geval zal een 
vakvolwassen functionaris moeten omzien naar een andere werkgever indien hij zich verder wil 
kunnen ontwikkelen.  
 
Doorgroei niet op basis van ervaringsjaren 
Het doorgroeien van junior naar vakvolwassen en senior is niet afhankelijk van ervaringsjaren. De 
persoonlijke ontwikkeling verschilt immers per werknemer. De werkgever beoordeelt de 
ontwikkelingen en bespreekt met de werknemer of deze de ambitie heeft om zich verder te 
ontwikkelen en wat daarvoor nodig is.  
 
 
1.6 BEGELEIDING 

 

In de functieprofielen van de senior functionarissen is het begeleiden van collega’s (junior 
functionarissen, stagiaires en eventueel andere daartoe door de werkgever aangewezen 
medewerkers) als volgt omschreven. De senior functionaris: 
o Begeleidt, instrueert, coacht en motiveert de junior functionaris naar het vakvolwassen niveau. 
o Geeft vakinhoudelijk leiding door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse 

werkzaamheden te controleren en te coördineren en de medewerker te begeleiden, instrueren, 
coachen en motiveren waar nodig. 

o Stimuleert de medewerker tot het ontwikkelen, onderhouden en delen van kennis. 
o Initieert en ziet toe op een juiste organisatie, uitvoering en kwaliteit van de zorgverlening conform 

gemaakte afspraken en binnen geldende wet- en regelgeving, procedures, protocollen en 
voorschriften. 

o Begeleidt nieuwe medewerkers en levert input voor periodieke evaluatiegesprekken. 
o Signaleert trainingsbehoeften en bespreekt deze met de leidinggevende van de medewerker.  
o Levert input voor functioneringsgesprekken. 
o Levert een bijdrage aan werving- en selectiegesprekken. 
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Werkgever begeleidt zelf 
De werkgever kan er natuurlijk ook voor kiezen om een (junior) werknemer zelf te begeleiden. 
Begeleiding is standaard bij een junior werknemer, maar kan ook tijdelijk nodig zijn bij een meer 
ervaren werknemer. Dit kan de uitkomst zijn van functionerings- of beoordelingsgesprek, maar kan 
daarnaast op verzoek van de werknemer zelf gebeuren.  
 
Mate van begeleiding 
De mate van begeleiding verschilt per persoon. De junior tandartsassistent heeft geen relevante 
opleiding én geen werkervaring. De junior mondhygiënist/tandarts heeft de beroepsopleiding wel 
afgerond, maar heeft nog geen relevante werkervaring. De begeleiding van de verschillende 
functionarissen is om die reden al anders. Daarnaast kan de begeleiding minder intensief worden 
naarmate de werknemer meer ervaring opdoet en de gewenste vaardigheden ontwikkelt, een en 
ander afhankelijk van de snelheid waarmee dat gebeurt. 
  
Inwerken van een nieuwe collega 
Begeleiden moet niet worden verward met inwerken. Onder inwerken van een nieuwe collega 
verstaan we de collega wegwijs maken in de praktijk en informeren over geldende protocollen, 
werkafspraken, etc. Het inwerken gebeurt waarschijnlijk door de meest naaste collega en is geen 
onderdeel van de functieprofielen.
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HOOFDSTUK 2. FUNCTIEPROFIELEN 
 
Uit de functieprofielen komt duidelijk en helder naar voren welke activiteiten worden verricht, welke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan een functie zijn gekoppeld en welke organisatorische 
positie de functiehouder vervult. Uiteindelijk gaat het om inzicht in de eisen die aan het vervullen van 
de functie worden gesteld. 
 
 
2.1 KENMERKEN 
 
De NMT-Functieprofielen zijn organiek beschreven. Een organieke beschrijving is gebaseerd op een 
toekomstige of meest gewenste situatie en legt de activiteiten vast die op enig moment door 
medewerkers moeten worden verricht. Een organieke beschrijving is over het algemeen minder 
onderhoudsgevoelig dan een feitelijke beschrijving die de activiteiten vastlegt die vandaag door een 
bepaalde medewerker worden verricht.  
 
De functieprofielen zijn overwegend resultaatgericht beschreven. Het gaat hier om het definiëren van 
de resultaten die moeten worden behaald en niet om een gedetailleerde opsomming van de taken die 
moeten worden verricht. Beschreven resultaten bieden de medewerkers een helder inzicht in de 
bijdrage die zij kunnen leveren aan het behalen van de doelstelling van het team of de organisatie. Dit 
bevordert een grotere mate van betrokkenheid. Daarnaast geeft een resultaatgerichte benadering de 
medewerker meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het gaat er om een bepaald resultaat te 
bereiken. Hoe hij dat doet, is - binnen kaders - minder relevant.  
 
Een functiebeschrijving is geen taak- of werkbeschrijving. Takenpakket, in de praktijk geldende 
protocollen en werkafspraken, etc. moeten natuurlijk wel ergens worden vermeld. Dit geldt ook voor 
een organisatieschema van de praktijk en de invulling van de organisatorische positie.  
 
 
2.2 OPBOUW 
 
Alle functieprofielen of -beschrijvingen bestaan uit de volgende onderdelen: 
o Algemene kenmerken 
o Doel van de functie 
o Organisatorische positie 
o Resultaatgebieden 
o Profiel van de functie: 

- Kennis 
- Specifieke functiekenmerken 
- Bezwarende werkomstandigheden 

 
We lichten de verschillende onderdelen hieronder kort toe. Als voorbeeld is op pagina 12 het 
functieprofiel voor een assistent omloop en sterilisatie opgenomen. 
 
Algemene kenmerken 
De algemene kenmerken geven weer waar de functie zich globaal op richt en zich in onderscheidt.  
 
Doel van de functie 
In de beschrijving van het doel van de functie staat: 
o Wat moet er bereikt worden met deze functie? 
o Waarom is deze functie opgenomen in de organisatie? 
o Wat is de bijdrage van deze functie in het realiseren van de doelstellingen van de organisatie? 
 
Organisatorische positie: leiding geven en ontvangen 
De functie is geplaatst in de context van de organisatie. Dit bepaalt mede het niveau van de functie: 
aan wie de werknemer verantwoording aflegt, wie zijn leidinggevende is.  
 
In de profielen worden verschillende vormen van leidinggeven gehanteerd: functioneel, operationeel 
en hiërarchisch. Het onderscheid is als volgt te definiëren. 
 



        Handleiding NMT-Functieprofielen 

 10 

Functioneel leidinggeven 
Vanuit vakinhoudelijke kennis en ervaring leiding (of aanwijzingen) geven. Dit is aan de orde bij de 
begeleiding door senior functionarissen en bij de begeleiding door een tandarts aan degene die hem 
assisteert of aan wie hij handelingen delegeert. 
 
Operationeel leidinggeven 
Verdelen van werk, stellen van prioriteiten (wat moet er worden gedaan en op welk moment) en 
controleren van de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. 
 
Hiërarchisch leidinggeven 
Omvat naast het operationele deel ook de personele zorg: het beoordelen van het functioneren van 
medewerkers, werven en selecteren, het aanstellen of het ontslaan van medewerkers. 
 
Geen enkele - door de werkgever gedelegeerde - vorm van leidinggeven doet overigens afbreuk aan 
de instructiebevoegdheid van de werkgever. De werknemer staat in een gezagsverhouding ten 
opzichte van de werkgever en deze bepaalt te allen tijde hoe het gaat in de praktijk. 
 
Resultaatgebieden 
Hier is beschreven welke resultaten moeten worden behaald. Bij de meeste functies worden zo’n drie 
tot vijf resultaatgebieden genoemd. Elk resultaatgebied is opgebouwd uit processtappen: stappen die 
nodig zijn om een bepaald resultaat te bereiken.  
 
Profiel van de functie 
Hier wordt vermeld welke specifieke kennis, vaardigheden en gedrag noodzakelijk zijn voor een 
functie. Deze zijn binnen de taken of resultaatgebieden onvoldoende belicht of geven de accenten of 
aanstellingscriteria aan. Het Profiel van de functie omvat: 
o Kennis 
o Specifieke functiekenmerken 
o Bezwarende werkomstandigheden 
 
Kennis 
Dit onderdeel omvat vereiste opleiding, ervaring, werk- en denkniveau en specifieke kennis. Het werk- 
en denkniveau hoeft niet gelijk te zijn aan de opleiding die de werknemer daadwerkelijk gevolgd heeft. 
In sommige functieprofielen wordt gesproken over ”relevante werkervaring” of “ruime ervaring als 
tandartsassistent”. Het is een subjectieve beoordeling of de werknemer hieraan voldoet. De werkgever 
beoordeelt of de ervaring van de werknemer voldoende is voor het niveau waarop de functie - gelet op 
de resultaatgebieden en de omschreven resultaten - moet worden ingevuld. 
 
In een aantal functieprofielen wordt gesproken over een bepaald MBO werk- en denkniveau. De MBO-
instellingen bieden onderwijs aan op vier niveaus, niveau 1 tot en met 4. In dit kader van belang zijn 
MBO 3 niveau, MBO 4 niveau en MBO+ niveau.  
 
MBO 3 niveau (vakopleiding; zelfstandig medewerker/beroepsbeoefenaar)  
De werknemer is opgeleid tot het volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. 
 
MBO 4 niveau  (middenkader- en specialistenopleiding) 
De werknemer is opgeleid tot het volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden, waarbij sprake is 
van brede inzetbaarheid of specialisatie. In de praktijk zal de functionaris met werk- en denkniveau 
MBO 4 mede verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken in de praktijk en 
meedenken bij het maken van beleid. 
 
MBO+ niveau 
De werknemer heeft na het behalen van een opleiding op MBO 4 niveau aanvullende scholing 
gevolgd. Hiermee heeft hij zich verder gespecialiseerd, is hij breder inzetbaar en kan hij meer 
verantwoordelijkheden dragen. 
 
Specifieke functiekenmerken 
Per functie wordt gezocht naar de vereisten die van wezenlijk en kritisch belang zijn voor de vervulling 
van de functie en niet in de beschrijving van de resultaatgebieden tot uitdrukking zijn gekomen. 
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Voorbeelden zijn: representativiteit, dienstverlenende en patiëntgerichte instelling, integriteit bij de 
omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie. 
 
Bezwarende werkomstandigheden 
Vermeld wordt of de werkzaamheden een bezwarend karakter kennen ten aanzien van de 
werkomgeving of een persoonlijk lichamelijk risico. Het is van belang dat hier voldoende maatregelen 
tegen worden genomen. 
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2.3 VOORBEELD  
 
 
NMT-Functieprofielen tandheelkundige praktijken  

Functienaam : Assistent omloop en sterilisatie 
Functiegroep : Direct ondersteunend aan het primaire proces 
Versie  : NMT/oktober 2009/versie 1 
Pagina’s  : 1 
 
Assistent omloop en sterilisatie   
 
Algemene kenmerken 

De assistent omloop en sterilisatie is belast met het reinigen en desinfecteren van gebruikte materialen en 
instrumenten. Ook zorgt de assistent ervoor dat gebruikte materialen worden opgehaald en dat behandelkamers 
worden voorzien van schoon materiaal. De assistent omloop en sterilisatie werkt volgens professionele richtlijnen, 
werkinstructies en protocollen van de organisatie. 
 
Doel van de functie 

Het reinigen en desinfecteren van gebruikte materialen en instrumenten en het opruimen en klaarmaken van de 
behandelkamers. 
 
Organisatorische positie 

De assistent omloop en sterilisatie ontvangt hiërarchisch leiding van of namens de werkgever. 
 
Resultaatgebieden 

 
1.  Verrichten van omloopwerkzaamheden  

• Maakt de behandelkamer, materialen en instrumenten gereed voor de behandeling. 

• Zorgt voor voldoende en juiste trays in de behandelkamer. 

• Reinigt en desinfecteert de behandelkamer en verontreinigde oppervlakken volgens geldende protocollen, 
richtlijnen en werkinstructies. 

• Brengt gebruikte materialen en instrumenten weg voor reiniging. 
Resultaat: De behandelkamer is hygiënisch gereed voor behandeling. Materialen en instrumenten liggen klaar 
voor de behandelaar. 
 
2. Verrichten van sterilisatiewerkzaamheden   

• Reinigt en desinfecteert gebruikte materialen en instrumenten volgens geldende protocollen, richtlijnen en 
werkinstructies. 

• Maakt trays klaar. 

• Zorgt ervoor dat gereinigde materialen en instrumenten worden opgeruimd. 
Resultaat: Materialen en instrumenten zijn veilig en hygiënisch gereinigd en opgeruimd. 
 
3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden werkzaamheden 

• Stemt werkzaamheden af met collega’s en de werkgever. Signaleert organisatorische en procesmatige 
knelpunten. 

• Neemt deel aan werkoverleg. 
Resultaat: Werkzaamheden zijn afgestemd met betrokkenen en er is op professionele wijze deelgenomen aan 
relevante overleggen. 

 
Profiel van de functie 
 
Kennis  

• MBO 3 werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of relevante werkervaring. 

• Kennis van hygiëne en infectiepreventie in het kader van het steriliseren en desinfecteren van 
behandeldelruimten, materialen en instrumenten. 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en richtlijnen (oa. WIP-
richtlijn). 

 
Specifieke functiekenmerken  

• Dienstverlenende instelling. 

• Accuratesse bij het reinigen en desinfecteren van materialen en instrumenten. 

• Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie. 
 
Bezwarende werkomstandigheden  

• Het in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en het lopen van risico’s op infecties. 
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HOOFDSTUK 3. IMPLEMENTATIE NMT-FUNCTIEPROFIELEN 
 
Functiebeschrijving kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden: 
o het scheppen van duidelijkheid in de organisatie 
o het bieden van een hulpmiddel bij activiteiten van werving en selectie 
o het geven van handvatten voor functionerings- en beoordelingsgesprekken 
o het bieden van een uitgangspunt voor ontwikkelings- en opleidingsvraagstukken 
o het bieden van houvast bij loopbaanplanning en interne mobiliteit.  
 
Personeelsbeleid 
De functieprofielen zijn bedoeld als instrument ten behoeve van uw personeelsbeleid. Bespreek met 
uw werknemer aan de hand van zijn functieprofiel of hij naar behoren functioneert, met welke 
begeleiding of training zijn werk kan verbeteren, wat zijn ambities zijn, etc.  
 
De NMT-Functieprofielen geven een generieke, algemene beschrijving van de functies. De profielen 
zijn ruim omschreven, rekening houdend met de verschillende soorten praktijken. Het kan voorkomen 
dat de functie van een werknemer niet volledig aansluit bij de betreffende functiebeschrijving. U kunt 
dan in de arbeidsovereenkomst een bepaald onderdeel niet van toepassing verklaren. Wij adviseren 
hierin zeer terughoudend te zijn.  
 
Een voorbeeld:  
In de functiebeschrijving van de tandartsassistent zit een resultaatgebied Verrichten van  
baliewerkzaamheden. Indien u ook een baliemedewerker heeft, zal dit resultaatgebied voor de 
tandartsassistent niet (geheel) van toepassing zijn. 
 
 
3.1 PRAKTISCHE TIPS 
 
Bent u van plan de NMT-Functieprofielen in uw praktijk te implementeren, dan kunt u hierbij 
gebruikmaken van de praktische tips uit onderstaand stappenplan. 
 
Stappenplan 
 
1. Informeer de werknemers over uw voornemen om de NMT-Functieprofielen in uw praktijk te 

implementeren en de wijze waarop u dit wilt doen. Indien er in uw praktijk een ondernemingsraad 
of personeelsvertegenwoordiging is, dan informeert u deze vooraf. Leg uit dat de functieprofielen 
een handvat bieden voor zowel werkgever als werknemer. Benoem het feit dat een functieprofiel 
voor een werknemer duidelijkheid biedt over taken en bevoegdheden en daarnaast een kader 
schept voor carrièreperspectief. 

 
2. Kies voor iedere medewerker de meest passende functiebeschrijving. Bij een aantal functies kan 

een module worden toegevoegd. De module beschrijft aanvullende werkzaamheden en functie-
eisen. De module moet altijd in samenhang met het desbetreffende functieprofiel worden gelezen. 

 
3. Stel vast of het profiel voor de specifieke praktijksituatie moet worden gewijzigd of aangevuld. 

Maak hierbij een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Beoordeel de beschreven 
resultaatgebieden, de vereiste kennis en specifieke functiekenmerken. Ook werkzaamheden 
waarvan u verwacht dat u deze in de toekomst aan een werknemer zult opdragen, kunnen in de 
functiebeschrijving blijven staan. Takenlijstjes horen in het functieprofiel niet thuis, maar kunnen 
aanvullend worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor het benoemen van een leidinggevende die de 
werknemer operationeel en/of functioneel aanstuurt. 

 
4. Bespreek het functieprofiel en de eventuele aanvullende documenten op een rustig moment met 

de werknemer. Het is ook een mogelijkheid om - alvorens de documenten aan te bieden - de 
werknemer in het proces te betrekken door samen te praten over zijn belangrijkste activiteiten, 
taken en verantwoordelijkheden.  

 
5. Geef de werknemer de gelegenheid om de stukken thuis eens rustig door te lezen en plan een 

vervolggesprek om zijn reactie te vernemen. 
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6. Leg de afspraken met de werknemer en de organisatorische positie vast, bij voorkeur in de 
arbeidsovereenkomst. Op www.nmt.nl vindt u hiervoor een model.  

 
7. Betrek het functieprofiel en de eventuele aanvullende documenten in de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken met de werknemer. Deze informatie kan ook worden gebruikt bij het 
maken van een opleidingsplan voor de werknemer of bij het aantrekken van een nieuw 
personeelslid. 

  
Praktisch 

 

Afspraken schriftelijk vastleggen 
Het geldende functieprofiel (en relevante afwijkingen en/of aanvullingen) wordt vermeld in de 
arbeidsovereenkomst. Zorg ook voor schriftelijke vermelding van takenpakket, in de praktijk geldende 
protocollen, werkafspraken, etc. Dit geldt ook voor een organisatieschema van de praktijk en de 
invulling van de organisatorische positie. 
 
� De modelarbeidsovereenkomst (bij de NMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige 

praktijken) verwijst in artikel 1 naar de NMT-Functieprofielen. In dit artikel maakt u een keuze voor 
de functie en de bijbehorende beschrijving en functienaam.  

� Het is niet de bedoeling dat eventuele wijzigingen of aanvullingen in het functieprofiel worden 
verwerkt. U kunt deze toevoegen als een apart document dan wel opnemen in de 
arbeidsovereenkomst. 

� Voor lopende arbeidsovereenkomsten kunt u gebruikmaken van het model wijziging 
arbeidsovereenkomst voor het van toepassing verklaren van een van de functieprofielen.  

� Alle modellen vindt u op www.nmt.nl. 
 
Functienaam wijzigen 
In de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer eventueel een andere naam kiezen voor 
de functie. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn bij de functie van tandartsassistent met de aanvullende 
module orthodontie: orthodontie-assistent of assistent orthodontie. 
 
Bezwaarprocedure? 
Aangezien de invoering van de functieprofielen - een handvat voor werknemer en werkgever om met 
elkaar te praten over de werkzaamheden, het functioneren en de wederzijdse verwachtingen - in 
principe geen consequenties heeft voor het salaris van de werknemer, is de mogelijkheid van een 
bezwaarprocedure niet nodig. Bij voorkeur bereikt u natuurlijk wel overeenstemming met de 
werknemer over de inhoud van de functiebeschrijving. Lukt dat niet, dan kan wordt er geen 
overeenkomst gesloten. U kunt desondanks besluiten om het functieprofiel als uitgangspunt te nemen 
bij de verschillende gesprekken met de werknemer. Mogelijk gevolg is wel dat bij die gesprekken 
steeds dezelfde discussie naar voren zal komen.  
 
Loopbaanplanning 
 
De werknemer kan binnen de eigen functiegroep doorgroeien, bijvoorbeeld van assistent omloop en 
sterilisatie naar tandartsassistent. De werknemer kan ook overstappen naar een andere functiegroep, 
bijvoorbeeld de tandartsassistent die zich ontwikkelt tot preventieassistent of officemanager. 
 
Indien een werknemer de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen, kunt u de noodzakelijke 
bijscholing of begeleiding bepalen aan de hand van het profiel dat hoort bij de functie waarnaar wordt 
gestreefd. Om te bepalen of en wanneer de werknemer aan de vereisten voldoet, kunt u - naast uw 
eigen beoordeling - ook gebruikmaken van hulpmiddelen zoals de competentiescan voor 
tandartsassistenten (www.toets.org). 
 
 
3.2  ORGANISATORISCHE POSITIE  
Leiding geven en ontvangen 
 
In de functieprofielen zijn alle algemeen voorkomende vormen van leidinggeven vermeld: 
o hiërarchisch (bijvoorbeeld de praktijkmanager aan allen) 
o operationeel (bijvoorbeeld de officemanager aan ondersteunend personeel)  
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o functioneel (bijvoorbeeld de tandarts aan degene die hem assisteert). 
 
Het ontvangen van leiding is in de functieprofielen minder ruim omschreven dan het geven van leiding. 
De aanwezigheid van leidinggevende personen verschilt namelijk per praktijk. Wel vermeld zijn de 
hiërarchisch leidinggevende en de functioneel leidinggevende die in elke praktijksetting in principe 
voorkomen. 
 
� Het is handig om in een schema te vermelden wie leiding geeft aan wie en om welke vorm van 

leidinggeven het gaat. Zie onderstaand voorbeeld.  
� Vermeld de organisatorische positie van de werknemer in de (aanvulling op de) 

arbeidsovereenkomst.  
  

Voorbeeld: Tandartspraktijk Geelgors 
n.b. Niet alle bestaande functies zijn opgenomen. 
 

 
functie 

 

 
geeft leiding aan 

 
ontvangt leiding van 

tandarts tandartsassistent (functioneel) 
preventieassistent (functioneel) 

werkgever (hiërarchisch) 

preventieassistent - werkgever (hiërarchisch) 
tandarts (functioneel) 

senior tandartsassistent junior tandartsassistent (functioneel: 
begeleiding) 
assistent omloop en sterilisatie 
(functioneel) 

werkgever (hiërarchisch)  
tandarts (functioneel) 

tandartsassistent - werkgever (hiërarchisch) 
tandarts (functioneel) 

junior tandartsassistent - werkgever (hiërarchisch) 
tandarts (functioneel) 
senior tandartsassistent (functioneel: 
begeleiding) 

assistent omloop en sterilisatie - werkgever (hiërarchisch) 
senior tandartsassistent (functioneel) 

officemanager baliemedewerker (operationeel) werkgever (hiërarchisch) 

baliemedewerker - werkgever (hiërarchisch) 
officemanager (operationeel) 

 
In de arbeidsovereenkomst van de senior tandartsassistent van Tandartspraktijk Geelgors staat dat 
deze: 
o hiërarchisch leiding ontvangt van de werkgever; 
o functioneel leiding ontvangt van de tandarts; 
o functioneel leiding geeft aan de junior tandartsassistent en aan de assistent omloop en sterilisatie. 
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BEGRIPPENLIJST  
 

 
Alle begrippen in de handleiding en de functieprofielen, die op personen betrekking hebben en in de 
mannelijke vorm zijn gesteld, gelden ook voor vrouwen. 
 

 

 
Algemeen 
 
Functie Geheel van werkzaamheden die de werknemer moet verrichten, met 

de bijbehorende verantwoordelijkheden. Voor het verrichten van de 
werkzaamheden zijn specifieke kennis, vaardigheden en ervaring 
nodig. 

 
Functiebeschrijving Korte, schriftelijke weergave van de inhoud van de functie. Het 

begrip functieprofiel wordt hier overigens ook vaak voor gebruikt. 
 
Functieprofiel Onderdeel van de functiebeschrijving (kennis, specifieke 

functiekenmerken en bezwarende werkomstandigheden). 
 
Functiehouder Werknemer op wie de functiebeschrijving van toepassing is. 
 
Werk- en denkniveau Het voor een bepaalde functie vereiste niveau waarop de 

werkzaamheden moeten worden verricht: MBO 3, MBO 4, MBO+, 
HBO of academisch. 

 
MBO 3 niveau Vakopleiding (zelfstandig medewerker/beroepsbeoefenaar); De 

werknemer is opgeleid tot het volledig zelfstandig uitvoeren van 
werkzaamheden. 

 
MBO 4 niveau Middenkader- en specialistenopleiding; De werknemer is opgeleid tot 

het volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden, waarbij 
sprake is van brede inzetbaarheid of specialisatie. In de praktijk zal 
de functionaris met werk- en denkniveau MBO 4 mede 
verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken in 
de praktijk en meedenken bij het maken van beleid. 

 
MBO+ niveau  De werknemer heeft na het behalen van een opleiding op MBO 4 

niveau aanvullende scholing gevolgd. Hiermee heeft hij zich verder 
gespecialiseerd, is hij breder inzetbaar en kan hij meer 
verantwoordelijkheden dragen. 

 

 

 
Vormen van leidinggeven 
 
Functioneel  Vanuit vakinhoudelijke kennis en ervaring leiding (of aanwijzingen) 

geven. Dit is aan de orde bij de begeleiding door senior 
functionarissen en bij de begeleiding door een tandarts aan degene 
die hem assisteert of aan wie hij handelingen delegeert. 

 
Operationeel  Verdelen van werk, stellen van prioriteiten (wat moet er worden 

gedaan en op welk moment) en controleren van de kwaliteit en 
kwantiteit van de werkzaamheden. 

 
Hiërarchisch Omvat naast het operationele deel ook de personele zorg (het 

beoordelen van het functioneren van medewerkers, werven en 
selecteren, het aanstellen of het ontslaan van medewerkers). 
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Niveaus 

 
Junior De junior tandarts betreft een functionaris met geen of beperkte 

ervaring in de tandheelkundige beroepsuitoefening. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een 
senior tandarts. Hetzelfde geldt voor de junior mondhygiënist. De 
junior tandartsassistent heeft geen of beperkte ervaring én heeft de 
opleiding tot tandartsassistent (nog) niet afgerond. Kenmerkend voor 
alle junior functionarissen is dat zij de werkzaamheden onder 
begeleiding uitvoeren, zodat zij inzicht verkrijgen en ervaring opdoen 
en worden begeleid naar vakvolwassen niveau.  

 
Vakvolwassen  De functionaris op vakvolwassen niveau verricht zijn 

werkzaamheden zelfstandig. Het vakvolwassen niveau is het 
basisprofiel van de functie. 

 
Senior De senior functionaris is in staat is om de werkzaamheden ook in 

complexe situaties met enig gemak te verrichten. Hij heeft veel 
werkervaring en is een expert op zijn deskundigheidsgebied in de 
volle breedte. Hij heeft inzicht en overzicht over de grenzen van zijn 
deskundigheidsgebied heen. Naast de werkzaamheden uit de 
functiebeschrijving van een vakvolwassen functionaris verricht de 
senior tevens werkzaamheden met betrekking tot het uitdragen van 
expertise en het vakinhoudelijk begeleiden, instrueren, coachen en 
motiveren van (junior) collega’s en stagiaires. 

 

 
 
 


