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Young Dentist 
Development 
Program
Als tandarts komt er veel op je af. Zeker als je nog geen jaren werkervaring 
hebt. Wij van Colosseum Dental begrijpen dat. Wij bieden onze behandelaren 
daarom alle ruimte voor ontwikkeling, flexibiliteit en afwisseling en helpen je 
graag om jouw ambitie verder in te vullen. 

 

Onze visie is er juist op gericht jonge tandartsen eerst ervaring op te laten 
doen onder de vleugels van meer ervaren tandartsen. Wat is er nou mooier 
dan zelf te ontdekken waar je kracht ligt en hoe je jouw ambitie kunt invullen.
Wij willen onze tandartsen begeleiden en ze wegwijs maken in onze 
organisatie. Zo krijg en houd je als tandarts de touwtjes in handen.
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Voor wie is dit 
programma bedoeld?
Het programma is bedoeld voor jonge en nieuwe tandartsen werkzaam bij 
Colosseum Dental Benelux. Het gaat over zelfontwikkeling, als mens én als 
professional. Misschien wel het mooiste aan het programma is de kracht van 
de groep. Uiteindelijk worstelt iedereen met vrijwel dezelfde vragen en leer 
je van de individuele blik en aanpak van de anderen. Die verbondenheid en 
het natuurlijke netwerk dat ontstaat en blijft ontstaan na het programma is 
heel bijzonder!
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Hoe ziet het Young 
Dentist Development  
Program er uit?
Het YDD Program is een 12 maanden ontwikkeltraject gepaard met mentoring.
Om te beginnen start je met een basistraject van 3 maanden (max. 16 deel-
nemers per leergang). We bieden je naast je werk een divers en inspirerend 
programma met fysieke bijeenkomsten aan met verschillende focusgebieden:

ORGANISATIE 
EN CULTUUR

NIET- KLINISCHE 
VAARDIGHEDEN

KLINISCHE 
VAARDIGHEDEN

INDIVIDUELE 
BEGELEIDING

REFEREER 
MOMENTEN

Basistraject onderwerpen

• De organisatie Colosseum Dental
• Mondzorg in Nederland

• Professioneel handelen
• Communicatie met patiënt en team
• E-learinings gedrag en communicatie

• Mentoring (4 uur p/m)

• Intervisiesessies met de groep

• Dossiervorming en declaraties
• De nieuwe patiënt
• Functioneel restaureren met composiet
• Preventieve tandheelkunde (basiszorg)
• Endodontie (basis)
• Occlussie en slijtage
• Extracties/kleine chirurgie (basis)
• Kroon- en brugwerk (basis)
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Gedurende het programma worden verschillende workshops, 
trainingen, e-learnings en sociale activiteiten aangeboden 
met verschillende thema’s. 

Al deze cursussen zijn KRT geaccrediteerd. 

Tijdens het 9 maanden durende verdiepingstraject ontmoet 
je een aantal keer je mentor. Je kunt dan jouw vragen met 
betrekking tot je rol als tandarts en de daarbij behorende 
uitdagingen bespreken. Verder gaan we dieper in op 
hetgeen in het basistraject is behandeld. Een gevarieerd 
programma dus, met uiteraard ook veel ruimte om de anderen uit de groep 
te leren kennen en zodoende je netwerk uit te breiden.

Na het afronden van het Young Dentist Development Program sta je steviger 
in je schoenen en ben je in staat om adequate tandheelkundige zorg te 
kunnen verlenen aan onze patiënten. Ook lever je een directe bijdrage aan 
het versterken van de organisatie-identiteit. 

Young Dentist Development Program

Basistraject
3 maanden

Verdiepingstraject
9 maanden
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INTERVISIESESSIES
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Wat is er zo bijzonder 
aan dit programma?
Het Young Dentist Development Program is speciaal 
ontwikkeld door onze Colosseum Dental Benelux Academy, 
om jou als algemeen practicus zacht te laten landen in onze 
organisatie. Onze aanpak is uniek: jonge talenten leren van 
elkaar en met andere generaties. 

De ambitie van het Young Dentist Development Program is 
om hoogwaardige begeleiding en mentoring laagdrempelig 
beschikbaar te stellen voor onze tandartsen. 
Het programma legt de focus op persoonlijke ontwikkeling. We voorzien je van 
praktijkgerichte dentale en niet-dentale kennis met bijbehorende mentoring 
en supervisie op de werkvloer.

Wie is je mentor?
Je mentor is een ervaren tandarts uit het tandartsenteam van Colosseum 
Dental Benelux. Hij/zij fungeert als klankbord, geeft advies en versnelt je 
groei. Op interactieve en persoonlijke wijze leer je jezelf en onze organisatie 
beter kennen en ontwikkel je jezelf samen met je eigen mentor tot een echte 
Colosseum Dental teamspeler!
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Wil je deelnemen 
aan het Young Dentist
Development Program?
Wanneer je wil deelnemen aan het YDD Program zijn 
er een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen:

Jonge tandartsen: 
•  BIG geregistreerd (of bijna BIG geregistreerd met adequate beheersing 

van B2+-niveau Nederlands. Tevens vaardigheid in medisch interactief 
Nederlands handelen met voldoende tandheelkundige basisscholing)

•  <3 jaar werkervaring
•  Werkzaam voor Colosseum Dental

 

Enthousiast? 
Onze Academy start 3 keer per jaar een leergang 
van het Young Dentist Development Program.

Check via deze QR-code alle informatie over het 
programma of ga naar www.colosseumdental.nl/YDDProgram 
om je aan te melden via het inschrijfformulier.

Vragen? 
Stuur een berichtje naar onze Academy: 
academy@dentalservicecenter.eu 
en we helpen je zo snel mogelijk verder!
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Adres

Colosseum Dental Benelux 
De Waard 5K

4906 BC Oosterhout
T 0162 482870

www.colosseumdental.nl

© 2022
Alle rechten 

voorbehouden.
Uitsluitend bedoeld 
voor intern gebruik.
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https://www.facebook.com/ColosseumDentalBenelux/
https://www.instagram.com/ColosseumDentalBenelux/
https://www.linkedin.com/company/colosseum-dental-benelux/

