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VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2019 

 
 
Onderwijs  
In 2019 zijn twee groepen gestart met een op maat afgestemd zij-instroom traject.  
De eerste groep betrof de gedupeerden van Supplement BV. De groep bestond uit 22 studenten die 
allen reeds waren afgestudeerd maar geen diploma, noch cijferlijst hadden ontvangen. Ook waren er 
geen opleiders die deze groep wilden helpen alsnog het diploma te krijgen. 
Ook wij, als nieuw opleidingsinstituut, wilden onze vingers hier niet aan branden, maar voelden wel 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar mogelijkheden te kijken. 
 
De vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan/Burgerschap waren al afgerond op 1 juni 2017. 
Dat betekende, gezien de geldigheid van 2 jaar geldig voor deze vakken, dat het traject voor 1 juni 
2019 afgerond zou moeten zijn.   
 
Allereerst hebben de studenten hun dossier moeten opvragen bij de curator van Supplement BV. 
Vervolgens heeft de examencommissie alle dossiers zorgvuldig doorgenomen om tot een juist en 
eerlijk oordeel te komen over de kansen voor deze groep. 
Uiteindelijk heeft de examencommissie haar advies uitgebracht aan de directie. De studenten 
dienden opnieuw examens te moeten afleggen. Het voorstel van de examencommissie was:  
 

• Een gecomprimeerd theoretisch examen voor de risicovoeten  

• Een volledig praktijkexamen  

• Twee dagen BPV bij een erkend leerbedrijf mbo-4 medisch pedicure 

• De bij de opleiding behorende afronding van de keuzevakken  
 
Er bleven 16 studenten van de 22 over die het traject wilden ingaan om alsnog het rijkserkende mbo-
4 diploma te behalen.  
 
De tweede groep bestaat uit 6 studenten. Vier van hen hebben ruime ervaring als branche 
gediplomeerd medisch pedicure en zijn werkzaam in de eigen praktijk. Daarnaast zijn er een 
fysiotherapeut (hbo) en een verpleegkundige (mbo-4) die zich voor het zij-instroom traject hebben 
ingeschreven. Zij zijn gestart op 14 september 2019. 
Voor de fysiotherapeut en verpleegkundige is een apart programma samengesteld. Het ontbreekt 
hen zeker niet aan theoretische kennis over anatomie, fysiologie, pathologie, etc. Wel wordt een 
verdieping van de orthopedie van de onderste extremiteiten aangeboden, theorie over alle 
risicovoeten en praktijklessen. Ook lopen zij extra stage bij een medisch pedicure, lid van de NMMV 
omdat deze een afgeronde mbo-4 opleiding medisch pedicure hebben behaald. Zij hebben zich als 
erkend leerbedrijf bij S-BB aangemeld. 
 
Ook al hebben sommige leden van de beroepsvereniging NMMV zich als erkend leerbedrijf 
aangemeld, het blijft verre van ideaal. Een zzp’er is wat anders dan bij een bedrijf waar meerdere 
mensen werken te kunnen leren en groeien.  
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Kwaliteitszorg  
PediMedique werkt nu nog met een klein team. Dat betekent niet dat er voor de kwaliteitszorg 
minder aandacht is. De theoretische lessen zijn gegeven door Madelon Grin. Zij is niet alleen 
afgestudeerd docent musicus, maar heeft ook de afgelopen 10 jaar haar kwaliteiten als docent in de 
voetzorg meer dan bewezen. Gèraldine Tibbe heeft met haar meer dan 15 jaar ervaring en mbo-4 
gediplomeerd medisch pedicure de praktijklessen voor haar rekening genomen. Wij kunnen 
vaststellen dat ook deze lessen ruim aan de verwachtingen van de studenten hebben voldaan.  
Kwaliteitszorg betekent ook aandacht voor studenten individueel. Zeker bij de eerste groep, waar het 
vertrouwen erg beschadigd was en die een enorme teleurstelling hebben moeten verwerken. Het is 
dan zeker een zware opgave nogmaals examens te moeten afleggen. Wij hebben hen waar mogelijk 
ondersteund en steeds weer gemotiveerd om door te zetten.  
 
Excellent onderwijs  
Wil men excellent onderwijs bieden, dan is het niet voldoende alles binnen de organisatie goed 
ingericht te hebben. Het is zeker zo belangrijk dat alle schakels, verbonden met het mbo-onderwijs, 
geen verborgen gebreken hebben. Of het nu gaat om het inkopen van examens, lessen of BPV, het 
geheel dient op elkaar afgestemd te zijn om tot een uitstekend eindresultaat te komen. 
 
En juist wat de BPV betreft is gebleken dat er een schakel mist. Zoiets als een verborgen gebrek. En 
dan wordt er van het opleidingsinstituut behoorlijk wat creativiteit verwacht om toch aan deze 
wettelijke eis te kunnen voldoen. 
 
Onze studenten zijn wettelijk verplicht stages te lopen bij een, door S-BB erkend, leerbedrijf. De 
bedoeling is dat werkprocessen en kerntaken, beschreven in ons kwalificatiedossier met 
Crebonummer 25405, worden geleerd en doorgenomen met het leerbedrijf. 
 
 
Verbeterpunten  
Natuurlijk zijn er verbeterpunten die wij zijn tegengekomen. Zo hebben wij voor de generieke vakken 
Eureka ingeschakeld.  
 
Het volgende verbeterpunt vereist wat meer tijd, de BPV. Wij hebben vragen gesteld en een voorstel 
gedaan om dit probleem adequaat op te lossen voor nu en de toekomst. In de tussentijd hebben wij 
ook praktijken van podotherapeuten bereid gevonden stagiaires te begeleiden, maar uitsluitend 
studenten die al ruime ervaring hebben. Het probleem blijft nu dat podotherapeuten onder het HBO 
vallen en niet bij S-BB zijn aangesloten. Zij hebben geen code als erkend leerbedrijf. Hoe dat bij DUO 
verwerkt moet worden, wordt nog onderzocht.   
 
Klachten  
Er waren geen klachten. 
 
Wijzigingen  
Gebleken is dat op dit moment vooral branche gediplomeerde (medisch)pedicures hun diploma 
willen opwaarderen naar het rijkserkende mbo-4 diploma. Onze instroomeis is een mbo-3 diploma 
met relevante werkervaring. Die zijn er nauwelijks, want blijkbaar is er geen bekendheid dat er 
dergelijke opleidingen bestaan en gaat men voor een branchediploma. Toch kunnen ook 
basispedicures jaren van ervaring hebben opgedaan en verschillende cursussen hebben gevolgd. 
Daarbij zijn het volwassenen die zeer gemotiveerd zijn. Al met het intake gesprek moet duidelijk 
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worden wat zij willen en wat zij van de opleiding kunnen verwachten. Als dat met elkaar in 
overeenstemming is, dan zouden deze volwassenen moeten kunnen doorstromen naar onze 
opleiding. Uit ervaring kunnen wij stellen dat dit geen problemen heeft opgeleverd. 
Wel zouden wij ook het mbo-3 deel op ons willen nemen voor het volwassenenonderwijs. Dan 
kunnen ook mensen die geen ervaring in dit beroep hebben en toch die keuze maken, bij ons de 
totale opleiding tot medisch pedicure volgen via de bbl. Uiteraard kan dat pas als ook het van de 
stage-leerbedrijven is opgelost.  
 

Examens  
De examens zijn goed verlopen, maar die ervaring is van de eerste groep. De tweede groep is nog 
bezig en zal tegen de zomer met de studie klaar zijn. Wij gaan ervan uit dat wij ook deze groep naar 
een goed eindexamen kunnen begeleiden. 
 
Opbrengstgegevens  
PediMedique heeft in 2019 aan zestien medisch pedicures een Mbo-4 diploma medisch pedicure 
kunnen uitreiken. In 2020 zullen er slechts zes zijn. Op het moment dat de opleiding onder de Zorg 
zou komen, verandert die verwachting. Dan zullen wij zeker nog één of twee groepen kunnen 
starten. Op dit moment worden de kansen dat de mbo-4 opleiding medisch pedicure onder de Zorg 
komt, bekeken en besproken met meerdere partijen. 
 
 
Evaluatie  
Terugkijkend kunnen wij stellen dat wij met ons kleine team wel al veel tot stand hebben gebracht. 
Wij streven er allen naar de opleiding te laten groeien. Het was ook een boeiende leerfase die wij 
samen hebben doorgemaakt. Tenslotte is alles nieuw. Toch zijn wij het erover eens dat wij naar eer 
en geweten hebben gehandeld. Het theoretisch examen is gevalideerd, maar voor het 
praktijkexamen waren wij op onszelf aangewezen. Er is een Proeve van Bekwaamheid geschreven en 
de uitvoering van het praktijkexamen is uitvoerig beschreven. Wij verwachten daarover zeker 
verbeterpunten aangereikt te krijgen.   
 
Openbaarheid  
Het verslag van werkzaamheden is vastgesteld op basis van de evaluaties met docenten, de 
evaluatie-uitkomsten van de studenten en het wekelijkse Mbo-overleg (intern). Het verslag van 
werkzaamheden zal op 1 maart 2020 op de website worden gepubliceerd.  
 
 
 
Directie: 
Madelon Grin 
Gèraldine Tibbe 
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