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Voortgang Ontwikkelingen rond de Landelijke Vakschool (DHTA) 
De Btg SV heeft het afgelopen jaar de ontwikkelingen rond de Landelijke Vakschool (DHTA) 
nauwlettend gevolgd. Op basis van het advies van de verkenner (Marco Florijn) is de minister in 
overleg getreden met de betrokken partijen om er voor te zorgen dat het opleidingsaanbod geborgd 
blijft. Uitkomst hiervan is dat MBO Amersfoort zich bereid heeft verklaard vanaf studiejaar 2015-2016 
het gehele opleidingsaanbod van de DHTA te verzorgen. MBO Amersfoort heeft de precieze condities 
van de overname van de opleidingen nader uitgewerkt en besproken met de belanghebbende. Btg 
was via de voorzitter Btg op bestuurlijk niveau betrokken bij de overdracht. 
 
Afweging tussen 4 en 3 jarige opleiding Optiek en consequenties 
De zeven optiekscholen verzorgen de niveau 4 opleidingen al enkele jaren in drie studiejaren. Echter 
deze opleiding was opgenomen in de “lijst van vier jarige opleidingen”. Bij de invoering van Focus op 
Vakmanschap zou dat betekenen dat er dan vier keuzedelen met 240 SBU’s moeten worden 
aangeboden. Dit zou het driejarige programma van de opleiding onnodig verzwaren. Daarom heeft de 
btg via de sectorkamer Specialistisch Vakmanschap het verzoek ingediend om de vierjarige opleiding 
Optiek van de vierjarige lijst te verwijderen. Op 10 november j.l. is vervolgens in de sectorkamer SV 
besloten de Optiekopleiding niveau 4 van de vierjarige lijst te halen. Dit betekent dat per studiejaar 
2016 -2017 de opleiding 3-jarig is. 
  
Advies Kennisnet over “Blended learning Optiekopleidingen 
De afgelopen jaren zijn er bij Deltion College voor de optiekopleidingen e-learning modules ontwikkeld 
in opdracht van IRIS, het samenwerkingsverband van de zeven optiekscholen. In 2015 is er aan 
gewerkt om deze modules ook toegankelijk te maken voor de overige optiekopleidingen in het land. 
Kennisnet heeft t.a.v. de implementatie de mogelijkheden op een rijtje gezet: 

- De modules zijn gemaakt op het ontwikkelplatform Xerte, een open platform voor het 
ontwikkelen van e-learning 

- De eerste module is ontwikkeld door Bright Alley. Daarbij hebben Bright Alley en Deltion 
College samen een ‘ontwikkelstraat’ in Xerte ingericht voor het ontwikkelen van de overige 
modules. 

- De overige (29) modules zijn door IRIS zelf ontwikkeld, gecoördineerd door Deltion College. 
- De modules kunnen in het format van de SCORM-standaard worden aangeleverd aan de 

scholen, die ze daarmee in de ELO kunnen opnemen. Voor scholen die dat willen kunnen de 
modules ook in een ZIP-bestand geleverd krijgen, of zelf ophalen via een URL. Technische 
uitwisselbaarheid is daarmee geen knelpunt. 

- Het idee achter het ontwikkelen van de modules is dat 50% van het IRIS-onderwijs zal worden 
ingevuld met e-learning. Dit betekent dat elke IRIS-school (c.q. elke docent) zijn onderwijs 
hierop moet aanpassen. Dat is geen technisch, maar een onderwijskundig vraagstuk. 
Vermoedelijk is dit een aandachtspunt bij het invoeren c.q. verspreiden van de modules. 

 

http://www.xerte.org.uk/index.php?lang=nl&Itemid=547
http://www.brightalley.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model


 
Project: Onderzoek en advies examensituatie SV 
De btg SV heeft een onderzoek laten uitvoeren dat de hele examensituatie bij specialistisch 
vakmanschap in beeld brengt en mogelijkheden aangeeft voor de toekomstige KD’s om de kwaliteit 
van de examens gezamenlijk duurzaam te kunnen borgen en valideren. 
In hoofdlijnen heeft het onderzoek bij de constructie-, vaststellings- en inkoopfase opgeleverd dat er: 

- meer samenwerking met de branche wordt gezocht, 
- opleiding overstijgend en landelijk wordt samengewerkt, 
- kennisdeling plaatsvindt van toets technische en onderwijskundige expertise en  
- een trekker of aanjager voor activiteiten wordt aangesteld 

In de examineringsfase is het wenselijk dat er meer aandacht komt voor professionaliseren en 
borging/certificeren van de beoordelaars. Ook zouden er meer beoordelaars en examinatoren 
beschikbaar moeten zijn. Dit is een lastig punt binnen deze kleine branches. Creatieve oplossingen 
zijn hier gewenst. 
Op dit moment wordt in de bedrijfstakgroep de focus en richting uitgezet voor examinering. Hierbij 
wordt gekeken naar de valideringsparameters die onderzocht worden door Eric Jongepier in opdracht 
van OCW: inkoop, collectieve afspraken en externe validering. Deze focus en richting moet ook 
worden afgestemd met de dragende scholen van de btg, die hierop een eigen visie hebben. 
Onderdeel van dit proces is het beheer, onderhoud en distributie van de examenproducten. 
 
Project: Ontwikkelen landelijke examenproducten Audicien-MSMH-Optiek 
In september 2015 is het project gestart voor het landelijk ontwikkelen van examenproducten voor de 
opleidingen: Audicien,  Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) en Optiek. De scholen 
die deze opleidingen aanbieden, werken samen aan kwalitatief hoogwaardige en eenduidiger 
examens. 
Beoogde projectresultaten zijn: 

- gevalideerde ’proeven van bekwaamheid en kennisexamens voor optiek, MSMH en audicien; 
- een plan van aanpak voor het beheer en onderhoud. 

 
Project: Ontwikkeling Examens keuzedelen sector SV 
De opleidingen voor Specialistische Vakmanschap kent een groot aantal vierjarige opleidingen 
waarvoor het aantal materiedeskundigen beperkt is en nauwelijks inkoopmogelijkheden zijn voor 
examens. Met dit project wordt voor zeven kwalificatiedossiers het examen voor een keuzedeel 
ontwikkeld, waarbij speciale aandacht is voor de beroepsgerichte, verdiepende, vakspecifieke 
keuzedelen, omdat deze uniek zijn voor deze BTG. 
Beoogde projectresultaten: 

- zeven keuzedeel-examens (theorie en praktijk); 
- examenplan, examenmatrijs, body of knowledge en plan voor borging; 
- de werkwijze en openbare gedeelten van de examens worden gedeeld. 

 


