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Sinds twee jaar is het mogelijk om bij

Zelfreflexie

het werken in het bedrijf, de tijd op

Fontys Hogescholen de Hogere Beroeps In september 2005 begon Teeuwes de hogeschool en het thuiswerk in
opleiding Orthopedische Technologie met goede moed aan de opleiding tijdnood. Als Teeuwes terugkijkt,
met de variant Orthopedische Schoen met het idee zijn kennis op het concludeert hij: “Helaas is vooraf
technologie te volgen. In voltijd duurt gebied van de techniek en manage- niet duidelijk geworden of mijn
de opleiding vier jaar, de duale oplei ment uit te breiden. Met 14 andere verwachtingen

overeen

zouden

ding duurt drie jaar. Zojuist is bekend deelnemers, waarvan 7 intstrument komen met de opleiding.”
geworden dat de opleiding is geaccredi makers en 7 orthopedisch schoenteerd door de NVAO. Jacques Teeuwes technicus waren, werkte hij aan

Ontspannen

(48) en Wim Schoumakers (46), beiden thema-opdrachten. Teeuwes: “Het Ook Schoumakers startte met de
ondernemer in orthopedisch schoen werken aan een project met mensen opleiding in september 2005 en hij
technisch branche, begonnen vorig jaar uit de diverse disciplines die op voelde zich direct als een vis in het
aan de opleiding. De een is teleurgesteld de opleiding zaten, viel mij zwaar. water. “Ik was erg op zoek naar het
en de ander is razend enthousiast.

Verwachtingen

Doordat ik weinig ervaring heb met hbo-gevoel en dat heb ik gevonden.”
het werken met computers, raakte Met twee zoons die beiden studeren
ik ook snel achterop. Mijn wiskunde (één aan de universiteit en de andere

Teeuwes en Schoumakers zijn beiden drukke onder- was te diep gezonken en vanuit de aan het hbo), werd hij nieuwsgierig.
nemers en waren beiden toe aan een uitdaging binnen opleiding was geen tijd of aandacht Juist de projectmatige aanpak, de
het bedrijf. De hbo opleiding Schoentechnologie leek om mij bij te spijkeren. Ik had hier- interactie met mensen van diverse
hen een goede manier om hun kennis in hun vak uit door het gevoel dat ik continue disciplines en het managementgete breiden. De verwachtingen van beide ondernemers achter de feiten aanliep,” herinnert deelte van de opleiding maken hem
lagen anders. Zo wilde Schoumakers zich verdiepen in Teeuwes zich. “Het werken aan steeds enthousiaster. “De frontale
het inzicht krijgen in het managerschap en had Teeuwes mijn portfolio gaf mij wel de kans manier van lesgeven is voorbij. Een
meer de behoefte om zich binnen zijn technische vakge- om mij bezig te houden met zelf- leraar die zegt was je moet doen, zul je
bied te verbreden. Maar beiden waren zij bereid om reflexie. Hierdoor kwam ik onder hier niet vinden. Samen met de groep
zichzelf te ontwikkelen en om daarvoor een dag in meer tot de conclusie dat ik, na drie- zoek je naar oplossingen aan de hand
de veertien dagen af te reizen naar Eindhoven en om kwart jaar, beter met de opleiding van thema’s. Dat competentiegericht
twintig uur thuis aan de opleiding te besteden.

kon stoppen.” Teeuwes kwam naast onderwijs spreekt me aan,” vertelt
Schoumakers enthousiast. “Ik pas
dit ook toe in mijn werk. Zo inventariseer ik eerst alle informatie, voor ik
een beslissing neem. Hierdoor neem

Opleidingscoördinator Fontys Hogescholen Fred Holtkamp is trots op de nieuwe

ik weloverwogen besluiten en dat is

opleiding die sinds kort geaccrediteerd is. “Binnen de opleiding kennen we 10 algemene

duurzamer.” Door het studeren heeft

generieke kerncompetenties en 10 beroepsgerichte competenties, alle vastgelegd in

Schoumakers ook een andere kant

een opleidingsdocument. Deze zijn door een commissie en een panel goedgekeurd.

zichzelf leren kennen. “Ik neem nu

Hierdoor kunnen we het hbo-niveau garanderen.” Holtkamp weet dat binnen de duale

de tijd om een dag in de week niet

opleiding het eerste jaar de uitval hoog was. Van de zestien deelnemers vielen zes deel-

met mijn bedrijf bezig te zijn, maar

nemers af. “Om diverse redenen overigens. Sommigen vonden de opleiding te zwaar,

mij totaal te verliezen in het werk dat

anderen hadden het gevoel dat de opleiding niet aan hun verwachtingen voldeed en

ik voor de opleiding moet doen. Het

ook privé-redenen werden aangevoerd.” Het afgelopen jaar zijn 9 deelnemers begonnen

verrast mij dat mij dat lukt en dat

aan de opleiding die allemaal de opleiding nog volgen.

ik mij hierbij volkomen ontspannen
voel. Ik heb echt lol in mijn studie.”
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