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VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2020 

 

 

Voorwoord  
 
Voor u ligt het verslag van werkzaamheden 2020. Een jaarverslag waarin niet alleen verantwoording 
wordt afgelegd over dat jaar, maar ook wordt gekeken naar het toekomstig beleid. Er zijn altijd wel 
verbeterpunten die uit evaluaties voortkomen en aanpassingen die door wet- en regelgeving worden 
opgelegd. PediMedique staat aan het begin van een nieuwe uitdaging, deze mbo-4 opleiding tot een 
succes te maken.  
 

PediMedique heeft de voorlopige Crebo licentie verkregen op 1 april 2019. Na het door de Inspectie 
van het Onderwijs uitgevoerde kwaliteitsonderzoek in februari 2020 is de licentie definitief 
verkregen. Het kwaliteitsonderzoeksrapport van de inspectie is te vinden op de website van de 
Onderwijsinspectie of kan desgewenst opgevraagd worden bij de directie van PediMedique.  
 

 
Instroom studenten  
 
In september 2019 is een groep van zes studenten gestart met de opleiding. Vier studenten 
beschikten over een branchediploma medisch pedicure die het diploma wilden opwaarderen naar 
het rijkserkende diploma. Verder is er nog een verpleegkundige mbo-4 ingestroomd en een 
fysiotherapeute. Deze laatste twee studenten volgen een aangepast traject. De algemene medische 
kennis was ruim voldoende aanwezig maar dienden aangevuld te worden met de kennis die nodig is 
om de theoretische examens voor medisch pedicure te kunnen afleggen. De praktijkvaardigheden 
zijn nieuw en de praktijklessen zijn voor hen aangepast. Daarnaast waren zij gestart met de stages.  
 
Met de komst van de Covid-19 pandemie is er een flinke vertraging in de studie gekomen. Stages 
konden niet meer worden gevolgd en fysieke lessen waren ook niet mogelijk. De resterende 
onderdelen van de theoretische vakken zijn via de digitale weg aangeboden. Ook was het uiteindelijk 
mogelijk de theoretische vakken af te ronden door maximaal twee personen tegelijk examen te laten 
doen in een omgeving waar ook de anderhalve meter gehandhaafd kon worden. 
 
Naar verwachting zullen de studenten nu in april/mei 2021 de studie hebben afgerond. 

Door het voortduren van de Covid-19 pandemie hebben wij besloten om geen nieuwe groepen te 

starten en is alles stil komen te liggen. Wij verwachten dat, wanneer alles weer enigszins is 

genormaliseerd, er ook weer nieuwe aanmeldingen zullen komen.  
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Ontwikkelingen 

Wij hebben ons aangesloten bij de subsidieaanvraag ‘NL Leert Door Sectoraal Maatwerk’. ProVoet is 

penhouder van de aanvraag waar collectief meerdere opleiders aan mee doen. ProVoet heeft de 

uitvoering uitbesteed aan Finestri Subsidie Management B.V. Half juni 2021 wordt een beslissing 

verwacht. Dit zou een mooie bijdrage leveren om vóór september 2021 nieuwe studenten te werven 

en de opleiding weer op te starten. 

 
Visie 
 
Het verlenen van medische voetzorg zou een positie in de zorg dienen te hebben, net zoals dat in 
Duistsland al jaren het geval is. Aangezien zorgberoepen zijn gestoeld op een rijkserkende opleiding 
heeft PediMedique de keuze gemaakt uitsluitend voor het mbo-4 diploma medisch pedicure op te 
leiden. Een eerste stap op weg om te pleiten voor regulering van het beroep medisch pedicure en 
een positie in de zorg. Dat is een lange weg en het is aan ons om juist de keuze voor een mbo-
opleiding in dit vakgebied te promoten. Geen eenvoudige taak nu het beroep nog onder de Uiterlijke 
Verzorging valt. Wat is de meerwaarde van het mbo-4 diploma ten opzichte van een 
branchediploma? Een branchediploma is een eenvoudiger traject en goedkoper. Geen stages en 
geen generieke vakken. Het is dus niet de eenvoudigste weg waar wij voor kiezen, maar wel de enige 
om een stap voorwaarts te zetten in professionalisering en regulering van het beroep medisch 
pedicure. 
 
 
Onderwijsinstelling  
 
Opleidingsinstituut PediMedique: BRIN 31LE                                                                                                   
Naam bevoegd gezag: mevrouw M. F. Grin en mevrouw G.E.M. Tibbe                                                         
Adres: Ondernemingsweg 66W, 2404 HN Alphen a/d Rijn  
Overzicht actieve kwalificaties                                                                                                                         
MBO 25405 Medisch Pedicure bbl en OVO 25404  

PediMedique is een nog jonge organisatie. Juist omdat PediMedique nog moet groeien wil zij de 
financiële vaste lasten beperken en werkt zij om die reden met docenten op freelance basis. 
Daarnaast wordt ook gewerkt aan professionaliteit van de medewerkers. Docenten en assessoren 
volgen trainingen bij TCI.  

 
 
Kwaliteitsbeleid 
 
Op basis van de doelen en uitgangspunten van de overheid, vastgelegd in het Waarderingskader van 
de onderwijsinspectie 2017, NBI (niet bekostigd onderwijs) wordt het kwaliteitsbeleid van 
PediMedique vastgesteld, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  
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Kwaliteitszorg bij PediMedique  
 
PediMedique legt, in het kader van haar kwaliteitsbeleid, een aantal activiteiten vast die binnen het 
onderwijs zijn te onderscheiden. Het handelen hierbij is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van William 
Edwards Deming.   
 
Deze PDCA-cyclus is een methode waarbij plan, do, check en act elkaar opvolgen. 
Doel is om op een systematische manier het onderwijs te benaderen vanuit een bepaalde visie en 
deze vast te leggen en uit te voeren. Tijdens of na de uitvoering controleert PediMedique op 
verschillende manieren of de visie klopt of moet worden bijgesteld. Indien bijstelling noodzakelijk is, 
dan zal er ook gehandeld moeten worden. 
PediMedique zal als onderdeel van de kwaliteitszorg regelmatig haar presteren monitoren. 

 
Docenten en assessoren hebben in 2020 de trainingen ‘Exameneisen en beoordelingsnormen 
toepassen voor docenten’ gevolgd bij TCI. Onderwerpen die o.a. aan bod kwamen waren: 
 

✓ Uitleg ABA-plan 
✓ Uitleg screeningsformulier 
✓ Beoordeling ABA-plan 
✓ Beoordeling screeningsformulier 
✓ Ondernemersvaardigheden 
✓ Ondernemerschap MBO 

 
Daarnaast is er een training geweest over het digitaal afnemen van examens in het examenplatform 
van TCI en volgt een van de directeuren bijscholingen didactische vaardigheden die gericht zijn op 
het aanbieden van online onderwijs. 
 
In juni 2021 komt er een training over de nieuwe examenstructuur die vanaf september 2021 
geïntroduceerd zal worden. 
 

 
Verbeterpunten 
 
De verbeterpunten die uit het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar voren 
kwamen lagen op het gebied van de examinering die wij voor de eerste groep zelf hebben ontwikkeld 
(route 1). Dat is niet alleen heel veel werk, maar wet- en regelgeving is ingewikkeld, zeker als je dit 
voor de eerste keer uitvoert.  
Voor de tweede, huidige groep die in september 2019 is gestart, is de examinering geheel uitbesteed 
aan TCI (route 3). De generieke vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan/burgerschap zijn 
uitbesteed aan Eureka. 
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Doelgroep  
 
De doelgroep bestaat voornamelijk uit volwassenen die om verschillende redenen voor de 
beroepsopleiding medisch pedicure kiezen. Het kunnen herintreders zijn, mensen die uit de zorg 
komen en voor wie de onregelmatige diensten te zwaar worden, of door ontslag of faillissement 
werkeloos zijn geworden. Zij hebben dus in de regel al werkervaring op andere terreinen opgedaan, 
naast hun verantwoordelijkheden voor gezin. 
 
Volwassenen leren zelfstandiger en willen vooral flexibiliteit. Door de theoretische vakken deels door 
middel van e-learning aan te bieden is er minder reistijd, zijn er minder lesdagen, echter zonder dat 
daarbij de benodigde kennis wordt verwaarloosd.  
 
E-learning wordt gestructureerd aangeboden. Dat wil zeggen dat het niet een keuze van de student is 
waar deze wil beginnen. De vakken zijn zodanig opgebouwd dat de kennis gelijke tred houdt met de 
vaardigheden en houding die bij het beroep horen.  

 
 
De opleiding, het onderwijs 
 
PediMedique biedt de erkende beroepsopleiding Medisch Pedicure aan in de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl) en ook in de zgn. derde leerweg. Dit betekent dat er in verhouding veel leer-werkuren 
in de praktijk staan gepland en dat een kleiner gedeelte van de opleiding uit lessen bestaat. Het 
leren-werken doe je als student altijd bij een erkend leerbedrijf en is onlosmakelijk verbonden aan de 
opleiding en kan niet worden overgeslagen.  
 
De kennis en vaardigheden die je als student hebt opgedaan tijdens de lessen ga je leren toepassen 
in de praktijk van het beroep. Het opleidingstraject, inclusief het lerend werken duurt voor de 
instromers met een mbo-3 diploma één jaar tot anderhalf jaar. Zou de opleiding tot medisch 
pedicure onder de zorgopleidingen komen, dan overwegen wij de mogelijkheid volwassenen zonder 
het basisdiploma voetzorg toe te laten, afhankelijk van het opleidingsniveau. De opleidingsduur is 
dan twee- tot tweeëneenhalf jaar. 
 
Het opleidingstraject dat PediMedique heeft ontwikkeld is geheel gericht op medisch noodzakelijke 
voetzorg en niet op cosmetisch gebied. Dit betekent dat ook aandacht wordt besteed aan kennis en 
medicatie bij ziektes als o.a. diabetes, reuma, kanker, dementie, Parkinson, MS en spierdystrofie.      
Al deze verschillende ziektes kennen een eigen problematiek aan huid en nagels van voeten. Het 
herkennen van deze problemen en weten wat wel of niet kan, alsmede het kunnen overleggen met 
andere zorgdisciplines over de behandelingen, krijgt dan ook ruimschoots aandacht. Deze lessen 
worden aan de hand van praktische casussen aangeboden en besproken. 

 
Inhoud 
 
Op basis van het examenaanbod zijn de lessen en de lesopbouw ingedeeld. Daarbij is aandacht 
besteed aan de logica in opbouw, samenhang tussen theorie en praktijk, uitwerking in oefentoetsen 
en opdrachten en haalbaarheid van examendata. De samenhang tussen het onderwijsleerproces en 
de stage wordt in het BPV hand- en werkboek uitgewerkt.  
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De onderwijsinhoud en de examenregelingen zijn uitvoerig beschreven in de informatiegids, 
studiewijzers en de examenreglementen. Deze documenten zijn voor alle studenten en medewerkers 
van PediMedique beschikbaar.  
 
 

Onze ambities  

Het eerste jaar hopen wij met 2 groepen van 16 tot 24 studenten te kunnen starten. De eerste groep 
in februari en de tweede groep in september. Wij streven naar een slagingspercentage van minimaal 
85%. De eerste groep bestond uit 16 (gedupeerde) studenten, waarvan 100% is geslaagd. 
De groep die in september 2019 is gestart betreft 6 studenten die, zoals eerder beschreven, in 
april/mei 2021 de laatste examens zullen doen. Voor de generieke vakken zijn allen reeds geslaagd. 
 
Wij verwachten de komende jaren nog te groeien naar drie groepen per jaar van maximaal 18 
studenten per groep. Het is niet de bedoeling tot een ‘massaproductie’ medisch pedicures te komen.  
 
Dat zou de kwaliteit niet bevorderen. Daarnaast is lang niet iedereen geschikt om toegelaten te 
worden. Medisch gespecialiseerde voetzorg moet bij een persoon passen en deze dient ook aan een 
bepaald niveau voldoen. Daarnaast dient de student duidelijk gemotiveerd te zijn om toegelaten te 
worden tot de opleiding. 
 

 

Directie PediMedique: 

Madelon F. Grin  
E: m.grin@pedimedique.nl 
M: 06 52 042 815 
 
Gèraldine E.M. Tibbe 
E: g.tibbe@pedimedique.nl 
M: 06 40 014 067 
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