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VAN MBO NAAR
MBO & HBO
BEROEPSBEOEFENAREN
NVOS-Orthobanda zet zich in voor het behouden en ontwikkelen van vakopleidingen
ten behoeve van de orthopedische (schoen-)techniek. Zo is er naast de mbo-opleidingen bij de DHTA Utrecht hard gewerkt aan de hbo-opleiding bij Fontys Hogeschool
te Eindhoven. In 2012 heeft het SVGB Kenniscentrum in opdracht van NVOSOrthobanda beroepscompetentie-profielen (bcp's) ontwikkeld voor de mbo- en de
hbo-beroepsbeoefenaren (vakblad dec 2011, p24). Daarmee is alles gereed om in
de praktijk deze deskundigen op de in de bcp's omschreven wijze in te gaan zetten.
In de commissie Opleidingen van NVOS-Orthobanda is een overgangsregeling
ontwikkeld om de overgang van alleen mbo-opgeleiden in het bedrijf naar de
situatie van mbo- en hbo-opgeleiden binnen het bedrijfsleven vorm te geven.
NVOS-Orthobanda stelt voor om nieuwe
gediplomeerden vanaf 1 augustus 2015
volgens de laatste mbo- en hbo-beroepscompentieprofielen in de praktijk in te gaan
zetten. Dit zal geadviseerd worden aan de
SEMH met betrekking tot de deskundigheidseisen van de verschillende erkenningsregelingen. Voor de professionals die zijn
opgeleid vóór 1 augustus 2015 geldt een
overgangsregeling om vanuit de alleen
mbo-opleidingsystematiek naar de mbo en
hbo-opleidingsystematiek te gaan.
De uitgangspunten van deze overgangsregeling zijn als volgt:
• Inherent aan internationale ontwikkelingen
streeft de branche naar opleiding en
uitoefening van het vak in de paskamer
op hbo-niveau.
• De kwaliteit van de paskamermedewerkers
trachten op hbo niveau te brengen zonder
de bestaande capaciteit te verminderen
en huidige voldoende functionerende
adviseurs onnodig te belasten met aanvullende certificering.
• De focus van het opschalen van het opleidingsniveau moet liggen op toekomstige
instromers.
• Een moment nemen om eenmalig af te rekenen met het verleden en voor de toekomst
duidelijkheid te scheppen over de beroepsuitoefening op mbo-niveau en hbo-niveau.
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• Voor paskamermedewerkers in de orthopedische schoentechniek en uit de orthopedische techniek gelden dezelfde regelingen.
Therapeutisch elastische kousen zijn in
dit voorstel buiten beschouwing gelaten.
De paskamerprofessionals die vóór 1 augustus
2015 zijn gediplomeerd, worden in de overgangsregeling verdeeld in vier verschillende
groepen:

1

Groep 1: mbo-4 professional of
hbo orthopedisch technoloog

Alle mbo-4 gediplomeerden van de vakopleidingen orthopedische techniek en orthopedische schoentechniek behoeven geen
omscholing om hun functie na 1 augustus
2015 uit te voeren. De eisen die in de SEMH
erkenningsregeling zijn opgenomen over
bij- en nascholing blijven onverminderd van
kracht. Tot deze groep behoren ook de hbo
gediplomeerden van de opleiding orthopedische techniek van de Fontys Hogeschool.

2

Groep 2: Ervaren (>10 jr.)
professional, anders opgeleid

Alle medewerkers die niet over een mbo-4
vakdiploma beschikken maar over een
vakgerelateerde opleiding mbo-1, mbo-2
of mbo-3 , en beschikken over minimaal
10 jaar aantoonbare ervaring als paskamer
professional in de laatste 20 jaar, behoeven

geen omscholing te doen. Deze ervaring zou
bijvoorbeeld kunnen worden aangetoond middels gevolgde opleidingen, bij- en nascholingen,
functieomschrijvingen, SEMH erkenningen
in de voorgaande jaren en andere relevante
informatie. De eisen die in de SEMH erkenningsregeling zijn opgenomen over bij- en
nascholing blijven onverminderd van kracht.

3

Groep 3: Minder ervaren (< 10 jr.)
professional, anders opgeleid

Alle medewerkers met minder dan tien jaar
aantoonbare ervaring in de afgelopen twintig jaar als paskamer professional en die
niet beschikken over een mbo-4 vakdiploma
of over een hbo diploma dat bewegingsgerelateerd is, dienen middels een nader te
bepalen route (Erkennen van Verworven
Competenties (EVC) of verkort opleidingstraject) gecertificeerd te raken. Dit dient te
gebeuren vóór 1 augustus 2015. De eisen
die in de SEMH erkenningsregeling zijn
opgenomen over bij- en nascholing blijven
onverminderd van kracht.

4

Groep 4: hbo-niveau anders dan
orthopedische technologie

Alle medewerkers die een hbo-opleiding
hebben afgerond op het gebied van bewegingstechnologie, fysiotherapie, podotherapie,
ergotherapie of een relevante wo-opleiding
(zoals bewegingswetenschappen), zullen
via een nader te ontwikkelen zij-instroom
traject vakinhoudelijk worden omgeschoold
en een Proeve van Bekwaamheid op mbo-4
moeten afleggen. De eisen die in de SEMH
erkenningsregeling zijn opgenomen over
bij- en nascholing blijven onverminderd van
kracht.
Via Fontys is het mogelijk om voor de groepen 3 en 4 een EVC-traject te doorlopen,
waarmee de eerder of elders verworven
competenties kunnen worden vastgesteld.
Met dit als beginpunt kan dan een maatwerktraject worden opgesteld waarmee de
opleiding orthopedische technologie te
doorlopen is. ■

