TEKST Rob Jansen (bestuurslid opleidingen NVOS-Orthobanda) en Max Mulders (projectmanager)

ONTWIKKELING
BRANCHECURSORISCH
BEROEPSONDERWIJS (BCB)
VORDERT GESTAAG
Zoals in het vorige nummer van dit vakblad beschreven, heeft NVOS-Orthobanda sinds
het eind van het vorige jaar een projectplan in uitvoering genomen om de kwaliteit en de
continuïteit van het vakmanschap in de orthopedische (schoen)techniek op het gewenste
niveau te brengen en te houden. In samenspraak met de leden van de vereniging is besloten zelf de regie te gaan voeren m.b.t. het beroepsonderwijs. De uitvoering wordt mogelijk gemaakt door OFOM. Wat is er in de afgelopen periode gedaan? Welke resultaten zijn
bereikt en welke activiteiten staan op stapel voor de komende periode?
STAND VAN ZAKEN BCB
Vanaf november 2013 is onder verantwoordelijkheid van de commissie opleidingen
gestart met de uitvoering van verschillende
werkzaamheden. Aangezien het een complex en uitgebreid project is dat enkele jaren in beslag zal nemen, vindt de uitvoering
van de activiteiten niet na, maar veel meer
naast elkaar plaats. Zo wordt tegelijkertijd
gewerkt aan b.v. de actualisering van de beroepscompetentieprofielen (bcp’s), het samenstellen van een Examencommissie
BCB, het opstellen van een examenreglement en is de eerste branchecursus ‘Leesten maken basis’ ontwikkeld en uitgevoerd.
Deze manier van werken maakt het mogelijk om de leden van de vereniging te laten

zien dat er snel actie is gezet en succes
wordt behaald.
Een van de eerste activiteiten is geweest
om een overzicht te maken van de beroepen en de loopbaanmogelijkheden. In dit
overzicht zijn de beroepen van werkplaats
en paskamer weergegeven met de belangrijkste werkzaamheden, opleidingsniveau
en mogelijkheden van beroepsonderwijs.
Om het vakmanschap in de schoentechnische branche in een brondocument te
beschrijven, worden de bcp’s aangepast,
geactualiseerd of opnieuw ontwikkeld.
Inmiddels zijn de bcp’s voor de Onderwerkmaker, Schachtenmaker, Schoentech-

nische voorzieningenmaker en Leestenmaker gereed en wordt ook het bcp van de
Orthopedische schoenmaker opnieuw samengesteld. Als deze gereed is, wordt verder gewerkt aan de Orthopedische schoentechnicus en de Orthopedische schoentechnoloog. Deze laatste zal worden aangepast in samenwerking met Fontys
hogeschool.
De ontwikkeling van de branchecursussen
vindt plaats op basis van de wensen van de
bedrijven. Na het marktonderzoek van het
voorjaar 2013 zijn de wensen geïnventariseerd in een schriftelijke ronde (september
2013). De meeste belangstelling ging uit
naar Leesten maken. Deze zal worden uitgevoerd in een tweetal cursussen: leesten
maken basis (februari – juni 2014) en leesten maken complex (mogelijk vanaf januari
2015).
Bij de voorbereiding en uitvoering van de
vele activiteiten zijn naast de bestuursleden, de commissieleden en het secretariaat
ook leden van de vereniging betrokken. Zij
hadden zich daarvoor aangemeld. Deze leden zijn aanwezig bij werkgroepbijeenkomsten waar conceptproducten (b.v. bcp’s)
worden besproken of zij leveren hun input
per email/telefoon. De coördinatie van het
gehele projectplan is in handen van Max
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Praktijk en theorie komen in de cursus beide aan de orde

Mulders, die daarvoor als projectmanager
is aangetrokken.
BRANCHECURSUS LEESTEN MAKEN BASIS
Op 15 februari jl. is de eerste onder regie
van NVOS-Orthobanda ontwikkelde branchecursus ‘Leesten maken basis’ van start
gegaan. Onder leiding van Emiel Kistemaker (Maatwerk in opleiding) en bij O.S.K te
Dongen zijn vijf deelnemers enthousiast
aan de slag gegaan. Op de cursusdagen
komt naast de noodzakelijke theorie (o.a.
basisanatomie) het gemaakte ‘huiswerk’
aan de orde. Gezamenlijk wordt dit besproken en worden suggesties en tips gegeven.
Daarna wordt in de werkplaats gewerkt aan
de praktijkopdrachten. De reacties van de
bedrijven en deelnemers zijn positief. Met
name het feit dat er in een kleine groep gewerkt wordt, stellen de deelnemers zeer op
prijs. Ze krijgen alle aandacht en hun vragen worden snel en adequaat beantwoord.
Belangrijk onderdeel om de voortgang van
het cursustraject bij te houden is het praktijkwerkboek met daarin opgenomen een
logboek. De deelnemers worden geacht elke
dag bij te houden welke werkzaamheden zij
met betrekking tot het leesten maken in het
bedrijf hebben uitgevoerd. Daarbij ontvangen zij hulp van hun praktijkbegeleider. Met
een tussenperiode van 3 weken gaat de cursus door tot 14 juni a.s. Op 21 juni sluiten de
deelnemers hun branchecursus af met het
afleggen van een examen (theorie en praktijk). Dit examen wordt georganiseerd door

NVOS-Orthobanda en de beoordeling zal
namens de Examencommissie BCB gedaan
worden door een tweetal vakdeskundige examinatoren (leden van de vereniging).

gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van
branchecursussen voor de groep orthopedische schoentechnici en schoentechnologen.

Hopelijk zullen de vijf deelnemers de eersten met een NVOS-Orthobanda branchecertificaat zijn en zal het voor hen aanleiding zijn om na het opdoen van nog meer
praktijkervaring de vervolgcursus ‘Leesten
maken complex’ te gaan volgen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar
de NVOS-Orthobanda nieuwsbrieven die
regelmatig verschijnen. Ook kunt u terecht bij
het secretariaat (info@nvos-orthobanda.nl)
of bij Max Mulders (mcmadv@xs4all.nl).

HOE VERDER?
In de vergaderingen van het bestuur en de
commissie opleidingen wordt de voortgang
van het BCB voortdurend gevolgd en wordt
er planmatig en gestructureerd gewerkt aan
de noodzakelijke (tussen)producten. Ook
worden nieuwe inzichten besproken die zich
voordoen. Zo wordt nagedacht over de mogelijkheid om werknemers die dat wensen
deel te laten nemen aan de examens, zonder
dat zij aan de betreffende branchecursus
hebben deelgenomen. Dit past bij de visie
om bekwame werknemers met veel praktijkervaring te meten op basis van hun resultaat. Hun vakkennis kunnen zij laten zien tijdens het examen. Uiteraard geldt dat de
voorwaarden, omstandigheden en beoordeling hetzelfde zijn als van degenen die een
branchecursus hebben gevolgd.
Als u dit leest, zal er ook een besluit genomen zijn welke branchecursussen in het najaar 2014 en voorjaar 2015 van start zullen
gaan. Inmiddels zijn ook principeafspraken
gemaakt met Fontys Hogeschool over het

LOOPBAANMOGELIJKHEDEN IN DE
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
De informatie op deze pagina is een concept. Gedurende dit en volgende jaren
wordt dit overzicht verder aan- en ingevuld.
In het onderstaande overzicht zijn de diverse beroepen in beeld gebracht die in de
branche Orthopedische schoentechniek
voorkomen. Daarbij is tevens het opleidingsniveau aangegeven en welke mogelijkheden er zijn om je dit beroep verder te ontwikkelen. Dat kan zijn via een
beroepsopleidingen vanuit het ministerie
van Onderwijs (OCW) in het MBO of HBO
en/of via branchecursussen die onder regie
van de branchevereniging NVOS-Orthobanda worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Voor je loopbaanontwikkeling kan het voorkomen dat de aankomend vakman verschillende beroepsopleiding en branchecursussen aansluitend aan elkaar volgt. Met de
praktijkervaring die hij daarnaast opdoet,
ontwikkelt hij zich tot een professioneel
vakman.

ORTHOPEDISCHE TECHNIEK - juni 2014
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