Bijlage A genoemd in artikel 8 van de subsidievoorwaarden
OFOM Samenvatting project/onderzoek (max 2 A4)

Titel
Continuering Brancheopleidingshuis OST 2022
Aanvrager
Bestuur NVOS-Orthobanda
Postbus 22142
1300 CC Almere
Projectleider
Sandra Dollenkamp; sdollenkamp@iseoconsult.nl
Tweede contactpersoon: Marco Okhuysen; bestuurslid1ost@nvos-orthobanda.nl
Achtergronden
Het project is van belang voor de gehele branche (werkgevers en werknemers, evt. ook zij-instromers
in het vak) en daarom opgezet door branchevereniging NVOS-Orthobanda. Het project is erop gericht
om ook in 2022 het vakmanschap van het zittende personeel binnen de branche op niveau te
houden/ te brengen.
Het brancheopleidingshuis is vanaf 2014 opgezet en is een middel om regie te houden op de kwaliteit
van vakmanschap, scholing, innovatie en kwaliteit. Dit bewaken en promoten van de kwaliteit van
vakmanschap gebeurt op een laagdrempelige manier: werkgevers krijgen de gelegenheid om
medewerkers de gewenste kennis, vaardigheden en beroepshouding aan te leren door het volgen
van BCB-cursussen. De BCB-cursusboeken kunnen door de bedrijven desgewenst gebruikt worden
voor interne opleidingstrajecten. Ook individuele werknemers kunnen deelnemen aan de
branchecursussen. Door de flexibele vorm van examinering heeft iedereen die aantoont aan de
gestelde exameneisen te voldoen de mogelijkheid om een branchecertificaat te halen.
Project/onderzoeksresultaat
Het doel is om in 2022 de uitvoering het Branchecursorisch beroepsonderwijs te continueren.
Concreet betekent dit:
- De deelnemers aan de generaal pardonregeling kunnen hun traject afronden.
- Iedere werkende in de branche kan zijn vakmanschap op peil houden en/of uitbreiden door het
volgen van branche-cursussen.
- De bestaande branche-opleidingen worden uitgevoerd door Erkende opleiders.
- Erkende opleiders gebruiken bij hun opleidingen actueel cursusmateriaal van NVOS-Orthobanda.
- NVOS-Orthobanda garandeert de professionele uitvoering en kwaliteitsborging m.b.t.
examinering.
Projectorganisatie
- De regie op het project wordt binnen NVOS-Orthobanda gevoerd door de Examencommissie
BCB (onderdeel van de commissie WORK).
- De operationele uitvoering van de examinering is door de Examencommissie gedelegeerd aan
de projectmanager BCB.
- De projectmanager werkt in de uitvoering samen met het secretariaat.
- Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt worden van de expertise van Erkende opleiders,
branche-examinatoren en deskundigen vanuit NVOS-Orthobanda.
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Planning
Dit project heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Veel activiteiten komen herhaaldelijk
voor in de loop van het jaar.
Activiteiten
- Onderhoud van bestaande cursusmaterialen.
- Uitvoering van de examinering:
o Onderhoud van theorie- en praktijkexamens.
o Organisatie examens (inclusief administratie en facturatie).
o Uitvoering examinering door erkende branche-examinatoren.
o Afgifte en registratie van branche-certificaten aan geslaagde kandidaten.
o Organisatie en uitvoering jaarlijkse intervisiebijeenkomst/ deskundigheidsbevordering voor
branche-examinatoren.
Activiteiten
Overleg met alle betrokken partijen (intern en
extern)
Organisatie en uitvoering examinering
Jaarlijkse intervisiebijeenkomst/ scholing
examinatoren
Onderhoud cursusmateriaal
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