	NVOS-Orthobanda

gaat nauwer samenwerken
		
met Mbo- en Hbo-onderwijs

Brancheorganisatie NVOS-Orthobanda, Fontys Paramedi- makers en technologen de komende jaren met pensioen.

sche Hogeschool en Kennis- en Opleidingencentrum SVGB De sector heeft dus behoefte aan meer hoger opgeleide
tekenden tijdens de Algemene Ledenvergadering van branche- mensen”, vertelt Fred Holtkamp, Fontys opleidingscoör-

organisatie NVOS-Orthobanda een samenwerkingsovereen- dinator Orthopedische Technologie. Ieder jaar starten

komst om te zorgen dat er meer orthopedisch (schoen)technici ongeveer 30 orthopedische technologen met een speciaopgeleid gaan worden. Er dreigt een tekort aan studenten die lisatie Orthopedische Technologie of Schoentechnologie
voor dit beroep kiezen.

aan de HBO-opleiding Orthopedisch Technologie bij
Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. “Die

Er is steeds meer vraag naar orthope- instroom is net niet genoeg om aan de vraag te
disch schoeisel, onder andere door voldoen.”
de steeds groter wordende groep

ouderen en toename van ziektes als

Aantrekkelijk

diabetes. “Daarnaast gaan door de De samenwerking van de drie partijen is er onder
vergrijzing veel orthopedisch schoen- andere op gericht meer studenten te laten weten dat er
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column cliënt

“Ik vind het te gek”
“Door reuma heb ik last van ontstekingen en zwellingen in mijn voeten. Het lopen werd hierdoor steeds
pijnlijker en moeilijker. Dus als mijn man vroeg zullen

we een stukje gaan wandelen, dan stelde ik altijd voor

om te gaan fietsen. Ik kwam steeds moeilijker van mijn
stoel af. Een bijkomend nadeel daarvan is dat ik lang-

zamerhand dichtgroeide, zoals ze dat zo mooi zeggen.

Nou, dat is niets voor mij. Met mijn 55 jaar sta ik volop
in het leven en ik houd van leuke dingen doen en van
een MBO- en HBO-opleiding bestaat. “De studenten die

nu aan deze opleidingen beginnen, kiezen voor dit vak
omdat ze bijvoorbeeld via een vriend of familielid met
het vakgebied in aanraking zijn gekomen. Dat willen

we veranderen. Het moet aantrekkelijker worden om

voor Orthopedische Technologie te kiezen, ook voor
studenten die rechtstreeks van de havo komen en het
vakgebied nauwelijks kennen”, aldus Holtkamp.

Aansluiting
Er komt een actieprogramma om het aantal studenten

dat aan een orthopedische MBO- of HBO-opleiding

begint te verhogen. Een ander doel is een betere

aansluiting tussen deze twee opleidingsniveaus. SVGB
verzorgt MBO-opleidingen tot gezondheidstechnisch

adviseur met daarin de richting orthopedisch technicus
en orthopedisch schoentechnicus. Het centrum gaat

samen met Fontys een lespakket ontwikkelen en onderling docenten uitwisselen. Ook de kwaliteit van stageen afstudeerplaatsen en leerbedrijven wordt waar nodig
verbeterd.

er mooi uitzien. Mijn zorgconsulent stelde voor om
eens naar een orthopedisch schoentechnicus te gaan.
Ondanks dat ik geplaagd werd door het vooroordeel

van zwarte, hoge, lompe schoenen, ben ik gegaan. En ik

moet zeggen, ik vind het te gek wat er allemaal mogelijk is. Ik heb een plaatje meegenomen van de schoenen
die ik wilde hebben en die werden voor mij gemaakt.

Inclusief een dakkapelletje voor mijn middelste teen die

een beetje omhoog staat. Het is allemaal geen probleem
voor de schoenmaker. Hij drukt me ook telkens op het

hart om langs te komen als ik vragen heb. En waar
het natuurlijk allemaal om te doen was, in beweging

komen, is gelukt. Het wandelen en staan gaat zo goed
dat ik soms wat overmoedig ben en dat zegt natuurlijk

genoeg. Ook op mijn werk als garnaleninpakster kan

ik nu langer staan. De zwellingen in mijn voeten zijn

weg en de stijfheid in mijn heupen wordt minder. Ik kijk

nu al uit naar mijn zomerschoenen die in over een paar
weken mag ophalen.”

Annie Keijzer-Kras (55 jaar)

Input
Ook bedrijven uit de orthopedische sector vragen om

anders opgeleide studenten. Holtkamp: “Binnen de
sector wordt er steeds meer gewerkt volgens protocollen
die gebaseerd zijn op in de praktijk bewezen therapieën.
Dat vraagt om een andere manier van denken in het

onderwijs. Daarnaast worden patiënten mondiger. Ze
weten wat ze willen en wat ze niet willen. Om studenten

goed voor te bereiden, moeten we nog beter samen-

werken met bedrijven uit de orthopedische sector. We

hebben input uit de praktijk nodig. Doordat ook bran-

cheorganisatie NVOS-Orthobanda de samenwerkingsovereenkomst ondertekent, zal de inbreng vanuit het
bedrijfsleven in de opleidingen versterkt worden.”

Opgetekend door Mariska van Vondelen
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK - juni 2009

9

