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Titel
Herstructurering 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 het brancheopleidingshuis, de BCB-curssussen en de examinering, zo
te herstructureren dat e.e.a. met ingang van 2023 financieel onafhankelijk van OFOM kan
functioneren.
Het brancheopleidingshuis is in de periode 2014-2021 opgezet om de kwaliteit van vakmanschap
binnen de branche op niveau te houden of te brengen. Op basis van ervaring in deze eerste jaren zijn
een aantal verbeterpunten aan te wijzen. Een nauwere samenwerking met opleiders en een
efficiëntere organisatie van de examens zal bijdragen aan de beheersbaarheid (organisatorisch en
financieel) en de kwaliteit van het opleidingshuis op langere termijn. Daarnaast is een kwaliteitsslag
nodig op de bestaande examenmaterialen (toetsen, protocollen, etc.)
Project/onderzoeksresultaat
Het doel is, om per 2023 onafhankelijk te zijn van de financiële steun van OFOM.
Het overgangsjaar 2022 is ook nodig om een nieuwe wijze van financiering op te zetten. Het gaat
daarbij onder andere om het verleggen van de kosten naar de deelnemers, het uitbreiden van het
aantal opleiders en het anders benaderen van de markt. Alle hierna onder D. genoemde activiteiten
zullen de BCB kwalitatief versterken en de organisatie efficiënter laten verlopen. In feite bevindt het
BCB in de laatste fase van ontwikkeling tot een ‘volwassen’ brancheopleidingshuis.
Het project is er mede op gericht om bestaande risico’s binnen de BCB sterk te verminderen. Ter
illustratie: er is momenteel een zeer klein aantal opleiders actief. Een van de projectdoelen is het
vergroten van de betrokkenheid van opleiders en het uitbreiden van het aantal aanbieders van
branche-cursussen. De BCB wordt daarmee ook minder afhankelijk van individuele opleiders.
Projectorganisatie
- De regie op het project zal binnen NVOS-Orthobanda worden gevoerd door de commissie
WORK.
- De uitvoering van de activiteiten wordt door de commissie WORK gedelegeerd aan de
projectmanager BCB, die waar nodig externe vakinhoudelijk deskundigen zal betrekken.
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De projectmanager werkt in de uitvoering samen met het secretariaat.

Planning
Activiteiten
Projectmanagement
Controleren/ actualiseren kwalificatieformulieren
Evalueren BCB-cursussen en cursusboeken in relatie
tot gewijzigde kwalificatieformulieren
Herstructurering/ efficiencyslag/ kwaliteitszorg
examens
Herzien en vastleggen werkprocessen
Uitbreiding examenitems/ opzetten ex.bank
Herziening ex. documentatie (protocollen etc.)
Uitbreiding aantal erkende opleiders
Etc.
Adviseren m.b.t. Erkende opleiders,
branchecertificering, branche-examens,
beoordelingsmodellen, examenreglement
Uitvoeren projectevaluatie(s)
Opstellen projectrapportage(s)
Opstellen van berichtgeving t.b.v. communicatie
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