
ORTHOPEDISCHE 
TECHNIEK



Waarom deze livestream?

 Liever persoonlijk contact.
 Helaas kan dit in de huidige situatie niet. Maar 

de veiligheid voor ons allemaal staat voorop.
 We hopen je toch een goed beeld te geven 

van de opleiding opticien. 
 Film: Welkom, op de DHTA 

https://www.youtube.com/watch?v=9BvgG2pl3mA&t=144s


Voorstelronde



Inhoud

• Het vak

• De opleiding OT

• Rondleiding door de praktijkruimtes

• Onze school

• Vragen

• Vervolg OST

• Vragen



Het vak



De opleiding OT
 MBO opleiding, 4 jaar

 Elk jaar aanraking met de beroepspraktijk

 Elk jaar 4 periodes; elke periode één onderwerp

 Elke periode - voortgangstoetsen

 Vakken Nederlands, Engels, rekenen, 

materiaalkunde, medische kennis, 

studieloopbaanbegeleiding, vaktheorie en praktijkles



De opleiding OT
Orthesen maatwerk en confectie



De opleiding OT
Prothesen maatwerk



Rondleiding



Rondleiding



Rondleiding



Rondleiding



Rondleiding



Onze school!



Kortom

 Werk je graag met mensen?

 Ben jij handig?

 Wil je iets kunnen betekenen voor iemand?



Wie weet sta jij hier over een paar jaar! 



Vragen?

 Stel ze nu in de chat
 Mail naar AEBM@mboamersfoort.nl
 Enthousiast? Meld je direct aan op www.dhta.nl

mailto:AEBM@mboamersfoort.nl
http://www.dhta.nl/


Praktijkdemo
Video: Praktijkdemo OT & OST

https://www.youtube.com/watch?v=AN4_qIBiEGg


ORTHOPEDISCHE 
SCHOENTECHNIEK



Inhoud

• Inhoud opleiding

• Rondleiding door de praktijkruimtes

• Vragen



De opleiding OST

 BBL opleiding

 MBO niveau 4

 4 Jaar

 1 dag in de week naar school

 Minimaal 20 uur werken bij een erkend leerbedrijf

 Vakken: vaktheorie en praktijkles, communicatie, 

materiaalkunde, medische Kennis, AVO vakken.



Keuzedelen

 Digitale productietechnieken

 OT voor OST



Inhoud



Inhoud



Inhoud



Inhoud



Inhoud



Rondleiding



Rondleiding



Kortom

 Werk je graag met je handen?

 Ben jij creatief?

 Wil je iets kunnen betekenen voor iemand?



Erkend leer bedrijf

 Zoek je een leerwerkplek? Kijk op: 
 www.stagemarkt.nl
 www.leerbanenmarket.nl
 www.nvos-orthobanda.nl
 Of zoek bij de KvK een Orthopedisch schoenmakerij 

in jouw buurt en stuur een open sollicitatie!

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.leerbanenmarket.nl/
https://www.nvos-orthobanda.nl/


Vragen?

Heb jij nog vragen over de opleiding, leerwerkplekken, 
of wil je een dagje meelopen dan kan je altijd contact 
met mij opnemen!

 T 0625635755
 E repe@mboamersfoort.nl  
 Enthousiast? Meld je direct aan op www.dhta.nl

mailto:repe@mboamersfoort.nl
http://www.dhta.nl/
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