Graduation day 2008

		

Bachelors

		Orthopedische Technologie
Fred Holtkamp - Teamleider Orthopedische Technologie Fontys - Projectleider B-OT Duaal
Dirk Vermetten - Opleidingscoördinator Orthopedische Technologie KHKempen

Een nieuwe lichting afgestudeerden van de Bachelor opleiding wijze met elkaar nog eens herinneringen op te halen
Orthopedische Technologie heeft op donderdag 26 juni 2008 onder het genot van een drankje en een hapje.
hun diploma in ontvangst mogen nemen.

Voltijd

Na een periode van hard werken waarbij het afronden De afgestudeerden van de voltijds Bachelor opleiding
van de afstudeeropdracht en de verdediging van hun Orthopedische Technologie zijn:

eindwerk centraal stond is er een eind gekomen aan de Tom Langenhuijzen, Willem Dierickx, Wendy van
Bachelor studie. Veel van de afgestudeerden hebben al Oorschot, Lotte Kraan, Koen Cerulis, Carole Du Rang,

een job gevonden bij een van de orthopedische bedrijven Ilse Van Laethem, Luuk Bazelmans, Merel Bodewes,
in een diversiteit van functies.

Marijke Fierens, Chris Verboven, Anne Timmermans,

Diploma-uitreiking

Jeroen Caekebeke, Jacques van Lierop, Marjolein Meyer,

Joep Jenneskens, Tim Tielemans, Katleen Verryckt,

De diploma-uitreiking voor de voltijdse opleiding Tamara Vangeel, Michaël Campforts, Bart Waelput,
van zowel de Nederlandse Fontys studenten als van Coline Ariëns, Thomas Graller en Michiel Meerbergen.

de Vlaamse KHKempen studenten vond plaats op de Van schoentechnologie voor revalidatie en sport Kristof

Hogeschool in Geel. Na de plechtige proclamatie (het Van Limbergen, Bart Brands, Yannick Mertens en
afroepen van alle geslaagden) werd een groepsfoto Nathalie Janssens.
gemaakt van alle afgestudeerden, van de complete
groep van Nederlandse Fontys en Vlaamse KHKempen

Duale

studenten. De jaarlijks, door Otto Bock beschikbaar De week daarna werden op maandag 30 juni op de Fontys
gestelde, prijs voor het beste afstudeeronderzoek is dit Paramedische Hogeschool de diploma’s overhandigd
jaar toegekend aan Fontys student Tom Langenhuizen.
Foto: van links
naar rechts: Wim
Schoumakers, Wiebe
Heidema en Pierre
van Dijk.

aan studenten van de Duale opleiding Orthopedische

Bijzonder was dat dit jaar voor het eerst vanuit de Technologie met ook hier voor het eerst afgestudeerden

voltijdse opleiding ook aan studenten van de afstudeer- vanuit de specialisatierichting Orthopedische Schoenrichting Schoentechnologie voor Sport en Revalidatie technologie. Dit zijn: Wim Schoumakers en Pierre van

hun diploma overhandigd werd. Een receptie na de Dijk. Wim Schoumakers directeur eigenaar van Schoudiploma-uitreiking bood de gelegenheid op informele makers orthopedie en Pierre van Dijk orthopedisch
schoentechnoloog bij de POM in Nijmegen.

Wiebe Heidema orthopedisch technoloog bij de fa. Loth

Fabenim is afgestudeerd vanuit de specialisatierichting
Orthopedische Technologie.

Met zijn drieën zijn ze de tweede lichting duale
studenten die hun diploma in de nominale studietijd
hebben behaald. Ook deze bijeenkomst markeerde een
periode waarin de combinatie van hard werken aan

zowel de studie als binnen het bedrijf centraal stond.
Mede dankzij de steun en support van gezin en familie,
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want dat is bij een duale studie van eminent belang,

hebben zij dit harde werken in een klinkend diploma
kunnen omzetten.

Voor de volledigheid moet gemeld worden dat Irene

Wertenbroek, Orthopedisch Technoloog bij Heckert en

Van Lierop Orthopedie haar diploma begin dit kalenderjaar heeft ontvangen. Zij heeft haar studie op basis
van EVC’s (eerder of elders verworven competenties)
iets sneller kunnen afronden.

Anders
Hans Feijen, directeur van de Fontys Paramedische
Hogeschool opende de bijeenkomst waarin hij zijn

bewondering uitte naar de afgestudeerden en een
woord van dank richtte aan de NVOS/OFOM. Het

is dankzij inspanningen van deze organisatie dat het
duale traject mogelijk is geworden. Paul Valk, sprak de

afgestudeerden toe als voorzitter van de hier genoemde
brancheorganisatie NVOS/Orthobanda waarbij in het

bijzonder even werd stilgestaan bij de eerste gediplomeerde in de schoentechnologie.

Fred Holtkamp, projectleider van het ‘project duaal’

zoals dit project in de wandelgangen is gaan heten en
wat inmiddels nu een reguliere onderwijsvariant is

geworden, heeft met de afgestudeerden de afgelopen
studiejaren nog eens wat herinneringen opgehaald.

Met name het anders benaderen van het onderwijs is

een onderwerp geweest waar beide partijen, studenten
maar ook docenten, hun weg in hebben moeten zoeken
en inmiddels hebben gevonden.

Namens de opleiding wensen we alle afgestudeerden

Een bedrijf dat regionaal toonaangevend werkt op het gebied van
totale voetzorg, waaronder het maken van orthopedisch schoeisel,
registerpodologie, podo-posturaaltherapie, een reparatie afdeling en
orthopedische voorzieningen.
Kemerink Orthopedie is een erkend orthopedisch schoentechnisch bedrijf
en ISO – 9001 : 2000 gecertificeerd.
Zoekt op korte termijn een:

Orthopedisch Schoentechnisch
Schoenhersteller
M/V
Medewerker
(38 uur per week) M/V

(38 uur per week)
Wij vragen iemand die:
- Zelfstandig werkt, maar ook teamspeler wil zijn
- Een goede werksfeer belangrijk vindt
- Sociale vaardigheden bezit
- Liefst ervaring in het vak heeft
Wij bieden:
- Salaris conform CAO schoentechniek
- Goede arbeidsvoorwaarden
- Goed werkklimaat
- Werkdagen van maandag t/m vrijdag
- Mogelijkheid tot scholing en doorgroeien

alle succes in hun carrière toe in een goede gezondheid.

Nieuwsgierig geworden:
Stuur dan uw sollicitatiebrief, voorzien van c.v. aan:

Een samenvatting van de afstudeerscripties van Wim Schou-

Kemerink Orthopedie b.v.
t.a.v. dhr. J.T.M. Haagen
Radewijnsstraat 8, 8022 BG Zwolle
tel. 038-4531337

Gefeliciteerd.

maker en Pierre van Dijk zijn te lezen op pagina 30 en 31.
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