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Klik hier voor de webversie  

Juni 2018                                                                                                                         BPV-nieuwsbrief 2018-1

Beste praktijkopleider, 
 

Hierbij onze eerste BPV-nieuwsbrief met onderwerpen die wij graag onder uw aandacht brengen.

Pilot praktijkopleidersbijeenkomst op locatie! 
 

Op 23 april 2018 is door de DHTA een pilot gestart om
praktijkopleiders in hun eigen regio te gaan bezoeken. De primeur
was voor Noordoost-Nederland. 

 
 

Zoals wellicht bekend is wordt er elk jaar een praktijkopleidersavond

georganiseerd op de DHTA en vinden er daarnaast bedrijfsbezoeken

plaats door de BPV consulenten. Het doel daarvan is u als praktijkopleider

te informeren over de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op de

DHTA. De praktijk leert dat het beoogde doel om alle bedrijven minimaal

een keer te bezoeken in de praktijk erg lastig is. De grote spreiding van

leerbedrijven door heel Nederland zorgt ervoor dat er soms maar 3

bedrijven op een dag bezocht kunnen worden. En met ruim 1600

leerbedrijven vraagt dat erg veel tijd. 
 

 

Omdat wij als school aan de Inspectie van het onderwijs moet aantonen

dat wij frequent contact hebben met leerbedrijven, hebben we besloten om

de leerbedrijven in hun eigen regio te gaan bezoeken. Het voordeel voor u

als praktijkopleider en ons als school is dat het aantal kilometers en

daarmee de reistijd fors omlaag gebracht kan worden, en u daarnaast niet

naar Utrecht hoeft te komen voor een bijeenkomst.   
 

Op 23 april hebben wij onze eerste bijeenkomst gehouden in Roden. Op

deze geslaagde informatieve avond hebben we na een hap en een sap

verschillende onderwerpen kunnen presenteren en vragen kunnen

beantwoorden. De aanwezigen waren enthousiast over dat de DHTA op

locatie kwam en dat er op deze manier een ontspannen interactie was met

vertegenwoordigers van de school. Dit heeft ertoe geleid dat we een

tweede pilot gaan houden op 2 juli 2018 in Weert. In aanmerking komende

leerbedrijvan zijn hiervoor uitgenodigd door de DHTA. 
 

Fokko van Gemert

BPV-spreekuren 
 

Wij zijn dit schooljaar gestart met BPV-spreekuren voor studenten. Deze spreekuren worden drie keer per jaar

gehouden in de maanden april, juni en oktober. Het doel van dit spreekuur is de student gelegenheid geven om
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vragen te stellen over de BPV. Wanneer daar aanleiding voor is neemt de BPV-consulent contact op met het

leerbedrijf voor een persoonlijke afspraak. De studenten zijn hierover per e-mail ingelicht.

Nieuwe opleiding: Shoe developer (BOL) 
Het komende schooljaar start de DHTA met de opleiding Shoe developer. 
 

De studenten gaan in deze opleiding alles leren over het ontwerpen en maken van schoenen. Daarnaast heeft

het verwerken van materialen, kennis van schoenmodellen, reparatie-technieken en het selecteren van leest-

modellen een plek gekregen. Adviseren, verkopen en begeleiden van de productie als onderdeel van

ondernemerschap is ook opgenomen in de planning.  

Dit alles vindt plaats in een 4-jarig traject. De studenten volgen 26 uur les op school en gaan regelmatig op stage

bij bedrijven. Ter voorbereiding op het eerste lesjaar is er in april een bijeenkomst georganiseerd met een 30-tal

bedrijven om informatie uit te wisselen. De eerste lichting studenten zal naar verwachting in 2022 gediplomeerd

worden, waarna ze beschikbaar zijn voor het vervullen van vacatures bij de bedrijven.

Diploma-uitreikingen DHTA in juli 2018
Op de volgende momenten vinden er diploma-uitreikingen plaats:

Orthopedische Schoentechniek: maandag 9 juli 14.30 uur;

Schoenherstellen: maandag 9 juli 14.30 uur;

Technisch Oogheelkundig Assistent: maandag 9 juli 19.00 uur;

Optiek: dinsdag 10 juli 19.00 uur

Optiek, Grand Vision groep: woensdag 11 juli 19.00 uur;

Tandtechniek: donderdag 12 juli 14.00 uur;

Audicien: donderdag 12 juli 19.00 uur.

Moduleboeken 
 

Bij de invoering van de HKS (herziening kwalificatie structuur) zijn er door de opleidingen moduleboeken

ontwikkeld. In deze moduleboeken staat per dag beschreven welke lessen er worden gegeven en wat lesinhoud

zal zijn die dag. De student kan zich dus van tevoren voorbereiden op zijn of haar lesdag; ook bij ziekte of uitval

van een lesdag kan de student zichzelf verdiepen in de lesstof. De student krijgt bij aanvang van elke

module een moduleboek uitgereikt. Vraag uw student ernaar. Wij zijn blij met input voor verbeteringen.

Wij bieden een 2-daagse cursus voor praktijkopleiders aan
 
De eerstvolgende cursus staat gepland voor de maandagen 24
september en 8 oktober 2018*. Er is nog ruimte voor deelname! 

 
 

Deze cursus is geaccrediteerd voor de beroepsgroepen Audicien (StAr: 60

punten) en Medisch Steriele Hulpmiddelen (MSMH: 20 punten). Voor meer

informatie bezoekt u onze website. 
 

 

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers

Goed om te weten!

Denkt u dat u gebruik kunt maken van een subsidieregeling? Lees er hier meer over.

Zoekt u meer informatie over het opleiden in de praktijk en /of hulpmiddelen daarvoor? Kijk hier op

onze website.

Wanneer u vragen heeft kunt u die via onze website per e-mail kenbaar maken, mailen naar

bpv@dhta.nl, of telefonisch voorleggen op 030-6303555.

https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/cursus-voor-praktijkopleiders/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/praktijkopleiders/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/praktijkopleiders/
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Op maandag 15 oktober vindt de jaarlijkse praktijkopleidersavond plaats; staat die al in uw agenda? 
 

 
Op woensdagavond 13 juni 2018 houden wij Open huis van 18.00 - 21.00 uur; u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

BPV-werkgroep DHTA 

 

     De DHTA is gevestigd op de St.-Laurensdreef 22 in Utrecht. Voor meer informatie bezoekt u onze websites: 

                                         www.dutchhealthtecacademy.nl en www.dutchshoeacademy.nl 
 

 

                                                            Volg ons ook op Twitter en Facebook!

Klik hier als je in de toekomst geen nieuwsbrieven wilt ontvangen. www.mboamersfoort.nl
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