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Aan  : bestuur OFOM 
Van  : bestuur NVOS-Orthobanda 
Betreft  :  
Datum  : 9 november-2021 
 
 
Project (activiteiten en doelen) 
Dit project bestond uit twee hoofdactiviteiten, te weten: 

1. Opzet en uitvoering van een arbeidsmarktonderzoek binnen de branches orthopedische 
schoentechniek en orthopedische techniek.  

2. Ontwikkeling / actualisering van de beroepscompetentieprofielen op basis van de 
resultaten van het arbeidsmarktonderzoek. 

 
De doelen van het project waren: 

zicht krijgen op de trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
de bedrijven binnen OST en OT; 
zicht krijgen op de gewenste instroom en te verwachten uitstroom van medewerkers 
(werkplaats en paskamer); 
informatie verkrijgen over de kennis, vaardigheden en beroepshouding waaraan de (a.s.) 
werknemers (werkplaats en paskamer) de komende jaren moeten voldoen; 
actualisering van de beroepscompetentieprofielen voor OST en OT die als basis dienen voor 
het beroepsonderwijs (HBO, MBO en BCB); 
inventariseren van opleidingsbehoeften t.b.v. nieuwe brancherelevante cursussen; 
het inventariseren van wensen vanuit de branches m.b.t. onderwerpen die betrekking 
hebben op wetenschap, richtlijnen (o.a. indicatiematrix) en kwaliteit.  

 

Samenvatting en projectresultaten 
Het arbeidsmarktonderzoek is uitgevoerd volgens planning. Het betreft een grotendeels kwalitatief 
onderzoek, dat digitaal is afgenomen. In het onderzoek zijn deelnemers over de volgende 
onderwerpen bevraagd: 

trends en ontwikkelingen in de branches en beroepen OST en OT; 
vervangingsvraag (korte termijn en middellange termijn); 
vacatures en sollicitaties; 
opvattingen over de huidige vormen van beroepsonderwijs (MBO, HBO, BCB); 
invulling bijscholing van instromers/zittende werknemers; 
behoeften t.a.v. ontwikkeling van kwalificaties, beroepsopleidingen en cursussen; 
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 suggesties t.a.v. onderwerpen m.b.t. wetenschap, kwaliteit en richtlijnen; 
 bereidheid tot meewerken aan ontwikkeling, gastdocentschap, examinering en dergelijke. 

 
Er zijn 135 uitnodigingen om deel te nemen verstuurd, te weten 105 aan de leden van NVOS-
Orthobanda, 27 aan alle bedrijven in het bestand van het secretariaat, die geen lid zijn van NVOS-
Orthobanda en 3 aan grote organisaties binnen de branche die geen lid zijn: Livit, OIM en 
Bewegingsvisie.  
 
De totale respons was 56% (76 reacties), wat voor dit soort onderzoeken erg hoog is. De respons van 
de leden bedroeg 62% (65 van 105), die van niet-leden: 41% (11 van de 27). Het onderzoek is door de 
respondenten bovendien zeer serieus ingevuld. Gemiddeld heeft een respondent 22 minuten 
besteed aan beantwoording van de vragen. 
 
Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

 Een rapportage met conclusies en aanbevelingen, waarin een actueel beeld wordt gegeven van 
de branches OST en OT met daarbij m.n. aandacht voor de trends en ontwikkelingen in de 
branches en de beroepen en het relevante beroepsonderwijs. Deze rapportage is opgenomen
als bijlage 1. 

 Een plan van aanpak t.b.v. diverse onderwerpen die uit onderzoek naar voren zijn gekomen.
De uitkomsten van het arbeidsmarktonderzoek waren veelal helder. Wel bleken er 
verschillende interpretaties te bestaan m.b.t. de rol en de bevoegdheden van de mensen met 
een mbo-diploma op niveau 4, als het gaat om aanmeten, passen en afleveren. Naar aanleiding 
van de onderzoeksresultaten is een extra ledenvergadering belegd om definitief duidelijkheid
te verschaffen over de positie van orthopedisch (schoen)technici in de toekomst. De ALV heeft 
besloten dat de werkzaamheden op het gebied van aanmeten, passen en afleveren in de 
toekomst niet langer in de mbo-opleiding horen. Deze taken zijn voorbehouden 
mensen met een diploma van de SEMH-lijst. De mbo-opgeleide orthopedisch 
(schoen)technicus moet in de toekomst wat de branche betreft een vaktechnisch steviger 
profiel meekrijgen. Dit gegeven is meegenomen bij de ontwikkeling van de 
beroepscompetentieprofielen. 
Verder is gevraagd om meer opleidingen specifiek voor OT binnen het branche-cursorisch 
beroepsonderwijs. Dit is een aandachtspunt dat in 2022 verder zal worden opgepakt. 

 Een actuele set van beroepscompetentieprofielen van OST en OT, die de basis vormt voor de 
diverse vormen van beroepsonderwijs (HBO, MBO en BCB).   
Op basis van de uitkomsten van het arbeidsmarktonderzoek, het besluit van de ALV en de input 
van twee vakdeskundige werkgroepen zijn de beroepscompetentieprofielen voor zowel OST 

 en geactualiseerd/ ontwikkeld. 
werkgroepen (OT en OST apart) wijkt af van de voorgenomen werkwijze, maar kwam de 
kwaliteit sterk ten goede. De beroepscompetentieprofielen zijn opgenomen als bijlage 2 (OST) 
en bijlage 3 (OT).  

  


