TEKST Max Mulders, projectmanager BCB

STAND VAN ZAKEN
BRANCHECURSORISCHBEROEPSONDERWIJS
(BCB)

Vanaf eind 2014 wordt er onder regie van de
commissie Opleidingen van NVOS-Orthobanda hard gewerkt aan het project 'Naar een
brancheopleidingshuis OST en OT', mogelijk
gemaakt door subsidie van OFOM. Belangrijkste onderdeel daarin is de ontwikkeling
van een set branchecursussen voor beide
branches. Bij alle ontwikkelingen worden in
toenemende mate branchedeskundigen betrokken. Zij brengen hun expertise in bij de in
de branchecursussen op te nemen vakinhoud, hebben deelgenomen aan een werkgroep met betrekking tot de beroepscompetentie-profielen, ontwikkelen cursusinhoud of
zijn branche-examinator geworden. Met hun
inbreng wordt het project hoe langer hoe
meer een project voor en door de branches
OST en OT.

De verhouding mannen vrouwen is 78% t.o.v.
22%. Wat de leeftijden betreft, zitten de meeste cursisten in de groep 20 - 30 (54%) en van
30 - 40 (30%).

RESULTATEN 2014 - 2016

Door onvoldoende inschrijvingen ging een
drietal geplande branchecursussen helaas
niet door. Met name voor de branchecursus
Tekenen en patronen basis is dat vreemd,
aangezien deze bij de gehouden inventarisatie door de bedrijven hoog op het lijstje gezet
werd van te ontwikkelen cursussen. Deze ontwikkelde branchecursus heeft volgens deskundigen uit de branche voor maatnemers in
de paskamer een grote toegevoegde waarde
voor een beter onderbouwde advisering naar
de cliënten.

Vanaf 2014 t/m half 2016 zijn 17 branchecursussen uitgevoerd (13 met open inschrijving
en 4 via in-company traject). Aan deze cur-

Van alle branche-examens, zowel van de theorie- als de praktijkexamens worden door de

In dit artikel de resultaten van de afgelopen
2,5 jaar, de highlights van de afgelopen maanden en de planning voor de rest van het jaar
2016.
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sussen hebben 82 cursisten deelgenomen,
die allen ook aan de branche-examens deelnamen en waarvan 84% is geslaagd. Een
mooi resultaat als gevolg van de inzet en het
enthousiasme van de deelnemers, praktijkbegeleiders en cursusleider. Er is ook een aantal
medewerkers (16) van bedrijven dat al 2 of
zelfs 3 branchecertificaten heeft behaald.

projectmanager in samenwerking met de cursusleider toetsanalyses gemaakt. Daarnaast
worden de evaluaties van deelnemers, praktijkbegeleiders en branche-examinatoren
samengevat. Toetsanalyses en evaluaties
worden door de Examencommissie BCB en/
of commissie Opleidingen besproken en er
worden besluiten genomen om de noodzakelijke verbeteringen in de branchecursussen en
branche-examens door te voeren.

HIGHLIGHTS BCB AFGELOPEN
PERIODE (1e HELFT 2016)
• om de bekendheid voor de branchecursussen te vergroten is een flyer voor medewerkers en een poster voor bedrijven ontwikkeld die nadere informatie geeft over de
BCB-cursussen. Posters en flyers zijn separaat vanuit het secretariaat aan de bedrijven
verstuurd;
• via een enquête zijn de behoeften van
bedrijven aan specifieke branchecursussen
voor OT achterhaald en in kaart gebracht;
• er is een tweede opleider erkend: Orthovice
(Fred Holtkamp) die zich met name gaat
richten op branchecursussen met betrekking tot nieuwe technologieën, zoals CAD/
CAM leesten ontwerpen;

- voor een zevental branchecursussen OST
zijn de ontwikkelde cursusboeken ter beschikking gekomen van de leden. Het betreft
de boeken:
- Leesten maken basis
- Leesten maken complex
- Inlays en steunzolen maken
- Supplementen maken basis
- Supplementen maken complex
- Maatnemen 1 basis steunzolen, ovac en osb
- Tekenen en patronen maken basis
Elk cursusboek kent een vaste indeling en bestaat uit 5 aparte delen. Met de cursusboeken,
die via de website te bestellen zijn, kunnen bedrijven hun interne opleidingstrajecten zelf
verder vorm en inhoud geven;
• op dit moment zijn zes branchecursussen
in uitvoering, waarvoor in mei t/m juli de
branche-examens worden afgenomen. Het
betreft:
- Maatnemen 1 Basis steunzolen, ovac en
osb;
- Maatnemen 2 Complex steunzolen, ovac en
osb;
- Leesten maken basis;
- Leesten maken complex.
• de procedure om branche-examinator te
worden is vastgesteld. Het aantal brancheexaminatoren is uitgebreid naar 9. In de pro-

cedure is onder andere vastgesteld wat
leden van de NVOS-Orthobanda (of hun
medewerkers) moeten doen om brancheexaminator te worden. Ze moeten hun c.v.
en motivatie insturen aan het secretariaat.
Daarnaast is vastgesteld wanneer brancheexaminatoren aan de voorwaarden voldoen
om erkend branche-examinator te worden.
Dat zijn: tenminste drie branche-examens
hebben beoordeeld en de jaarlijkse bijeenkomst van branche-examinatoren bijwonen.
Naar verwachting zullen de huidige
branche-examinatoren binnenkort het
branchecertificaat ontvangen.

PLANNING VOOR DE KOMENDE
PERIODE (2E HELFT 2016)
• ontwikkeling van een aantal nieuwe branchecursussen voor OST:
- Schachten maken basis: i.s.m. Thijs Smeets
(Smeets loopcomfort)
- CADCAM Leesten ontwerpen: i.s.m. Orthovice en Jeffrey Duyvestein
- Voetschoenprotocol 2.0: i.s.m. Rob Verwaard
- Maatnemen 3 Osa en vlos: i.s.m. Maatwerk
in opleiding
- Orthopedische voorzieningen confectieschoeisel: i.s.m. Maatwerk in opleiding

- Voeringschoen orthese/prothese (basis):
i.s.m. Maatwerk in opleiding
• beschikbaar stellen van een nieuw cursusboek:
- Maatnemen 2 Complex steunzolen, ovac en
osb
• er is een afspraak gepland met de DHTA om
te kijken hoe bij de ontwikkeling en uitvoering van deze OT-branchecursussen samengewerkt kan worden. Het ligt in de bedoeling zoveel mogelijk de ontwikkeling te laten
verlopen conform het productieproces.

TOT SLOT
Kortom, er wordt hard gewerkt om het brancheopleidingshuis OST en OT op te bouwen
en om daarmee de kwaliteit van het vakmanschap in de branches OST en OT te borgen
en verder te ontwikkelen.

NADERE INFORMATIE
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de
website van NVOS-Orthobanda (onderdeel
Opleidingen) en de Nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen.
Ook kunt u terecht bij het secretariaat,
Claudia Beers, info@nvos-orthobanda.nl of
bij Max Mulders, projectmanager BCB
(mcmadv@xs4all.nl).
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