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Diplomalijsten SEMH voor werken in paskamer 
 

Van:  Commissie Opleidingen NVOS-Orthobanda 
Betreft:   Lijst geaccepteerde diploma’s Orthopedisch Schoentechnisch Bedrijf en Orthopedisch 

Instrument Makerij* 
Datum:  3 november 2016 met aanvullingen d.d. 2019 en 2022 

 
* De lijst kan door de commissie Opleidingen worden aangepast, om titels van andere diploma’s toe te 
voegen. De commissie kent een procedure voor het laten toetsen van andere diploma’s. 

 
Medewerkers met een niet genoemd diploma mogen wel in de paskamer werken, maar dat is 
uitsluitend toegestaan onder de begeleiding en verantwoordelijkheid van een zorgdeskundige. 

 
Orthopedische schoentechniek 
De onderstaande MBO- en HBO-diploma’s worden door NVOS-Orthobanda geaccepteerd om zelfstandig 
als zorgdeskundige in de paskamer te mogen functioneren in een Orthopedisch Schoentechnisch Bedrijf. 
Een zorgdeskundige is de persoon die binnen een erkend bedrijf direct werkzaam is in het primaire proces 
van intake, aanmeten, aanpassen, afleveren en het geven van nazorg van medische hulpmiddelen en 
daarvoor de eindverantwoordelijkheid heeft. 

 
Op MBO-niveau 4: het diploma moet voor 31 december 2015 zijn behaald. 

 
1. Diploma Orthopedisch schoenmaker, diploma C, bewijs van vakbekwaamheid, uitgereikt, na een 

onder Rijkstoezicht ingesteld onderzoek volgens het door het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart goedgekeurd examenprogramma, door de Raad der Nationale Federatie; 

2. Diploma Orthopaedisch schoenmaker, afgegeven door de Stichting Vakopleiding en Vakexamens 
voor de schoenmakerij; 

3. Diploma Paskamermedewerker Orthopedische Schoentechniek, afgegeven namens het College 
van Bestuur van het Koning Willem 1 College; 

4. Diploma Vakbekwaamheid Orthopedisch schoentechnicus, afgegeven namens de Stichting 
Opleidingsfonds SOM; 

5. Diploma Orthopedisch schoentechnicus, afgegeven namens de centrale examencommissie 
Stichting Opleidingen Metaal; 

6. Diploma Orthopedische schoentechniek, opleiding Orthopedische schoentechnicus, afgegeven 
namens de examencommissie SVGB; 

7. Diploma Beroepsonderwijs, kwalificatie Orthopedisch schoentechnicus, afgegeven namens het 
College van Bestuur Koning Willem 1 College; 

8. Diploma Beroepsonderwijs, kwalificatie Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen 
(Orthopedisch Schoentechnicus), afgegeven namens College Bestuur Koning Willem 1 College; 

9. Diploma Beroepsonderwijs, kwalificatie Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen 
(Orthopedisch Schoentechnicus/Manager), afgegeven namens College Bestuur Koning Willem 1 
College; 

10. Diploma Middelbaar beroepsonderwijs, kwalificatie Orthopedisch schoentechnicus, behorend bij 
kwalificatiedossier Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen, afgegeven namens de 
Examencommissie van het Koning Willem 1 College. 

11. Verklaring namens het bestuur van NVOS-Orthobanda aan gediplomeerden OST 4 (juli en 
september 2016) van de DHTA, afgegeven in de periode 4 juli – 30 november 2016. 

 
Op HBO-niveau: 
1. Getuigschrift HBO Orthopedische Technologie, afstudeerrichting Schoentechnologie voor sport en 

revalidatie, afgegeven namens Fontys Hogescholen. 
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Orthopedische techniek 
De onderstaande MBO- en HBO-diploma’s worden door NVOS-Orthobanda geaccepteerd om zelfstandig 
als zorgdeskundige in de paskamer te mogen functioneren in een Orthopedisch Instrument Makerij. Een 
zorgdeskundige is de persoon die binnen een erkend bedrijf direct werkzaam is in het primaire proces 
van intake, aanmeten, aanpassen, afleveren en het geven van nazorg van medische hulpmiddelen en 
daarvoor de eindverantwoordelijkheid heeft. 

 
Op MBO-niveau 4: het diploma moet voor 31 december 2015 zijn behaald. 

 
1. Diploma Leerlingwezen van de primaire opleiding Orthopedisch instrumentmaker, afgegeven door 

het Bestuur van de Stichting Bedrijfsopleiding Metaal- en Electrotechnische industrie BEMETEL; 
2. Diploma Leerlingwezen van de voortgezette opleiding voor Orthopedisch instrumentmaker, 

afgegeven namens de Centrale Examencommissie ingesteld door de Stichting Opleidingen Metaal 
SOM; 

3. Diploma Leerlingwezen van de opleiding Orthopedisch Instrumentmaker, niveau Voortgezet, 
afgegeven namens de Examencommissie ingesteld door SVGB - landelijk orgaan beroepsonderwijs; 

4. Diploma Orthopedische techniek, opleiding Orthopedische technicus, afgegeven namens de 
examencommissie SVGB; 

5. Diploma Beroepsonderwijs, kwalificatie Orthopedisch technicus, afgegeven namens het College 
van Bestuur Koning Willem 1 College; 

6. Diploma Beroepsonderwijs, kwalificatie Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen 
(Orthopedisch Technicus), afgegeven namens het College van Bestuur Koning Willem 1 College; 

7. Diploma Beroepsonderwijs, kwalificatie Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen 
(Orthopedisch Technicus/Manager), afgegeven namens het College van Bestuur Koning Willem 1 
College; 

8. Diploma Middelbaar beroepsonderwijs, kwalificatie Orthopedisch technicus, behorend bij 
kwalificatiedossier Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen, afgegeven namens de 
Examencommissie van het Koning Willem 1 College. 

9. Verklaring namens het bestuur van NVOS-Orthobanda aan gediplomeerden OST 4 (juli en 
september 2016) van de DHTA, afgegeven in de periode 4 juli – 30 november 2016. 

 
Op HBO-niveau: 
1. Getuigschrift HBO Mens en Techniek met differentiatie Orthopedische 

(schoen)Technologie, afgegeven namens Fontys Hogescholen.  
2. Per mei 2022 is toegevoegd met instemming van de Registratiecommissie 

Kwaliteitsregister Orthopedische technologen en de leden tijdens de Algemene 
ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedische Technologen 
(NBOT): Diploma Orthopedische technologie, afgegeven door Thomas Moore. 
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Aanvulling op de diplomalijst SEMH voor werken in de Paskamer (versie nov. 2016)  
 
Het is bekend dat de diplomalijst van SEMH in niet alle gevallen overeen komt met de opleiding die 
collega’s die werkzaam zijn in de behandelkamer hebben genoten. Het doel van NBOT is om deze hiaten 
te dichten middels de inschrijvingseisen van het KWOT. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk 
collega’s binnen de aanvulling icm de diplomalijst van SEMH te laten vallen. We kunnen echter niet 
voorkomen dat een enkeling buiten deze regeling zal vallen.  
 
Overwegingen:  
Voor bewegingstechnologen (BT) geldt dat er in het land veel collega’s al jaren werkzaam zijn. Deze 
collega’s hebben niet de gewenste opleiding maar wel jaren lange ervaring. Wij verwachten niet dat een 
aanvullende cursus of opleiding (naast de jarenlange ervaring) benodigd is om het beroep op het 
gevraagde niveau uit te oefenen . De laatste jaren worden er nauwelijks nog BT’ers aangenomen dus we 
denken dat we op deze manier eigenlijk iedereen kunnen toelaten tot het KWOT en hiermee een einde 
maken aan de onduidelijkheid over de waarde en de plaats van het diploma BT binnen de orthopedische 
(schoen) technologie.  
 
Er is een groep van 21 deelnemers op dit moment bezig met het verzamelen van 11 relevante 
Branchecertificaten. De groep is hiermee begonnen in de veronderstelling dat dit zou leiden tot het 
certificaat: “Zelfstandig functioneren in de behandelkamer van de orthopedische schoentechniek”, dat 
zou worden opgenomen in de diplomalijst van de NVOS-Orthobanda. Het bestuur van NBOT is van 
mening dat voor deze groep een uitzondering gemaakt dient te worden zodat zij, onder voorwaarde van 
het behalen van het certificaat, zich kunnen inschrijven in het KWOT. Dit omdat zij bewust voor dit traject 
hebben gekozen om in de behandelkamer werkzaam te mogen zijn en de branche in breedste zin 
onduidelijk is geweest over de waarde van het certificaat.  
 
We denken dat we voor Nederland het complete overzicht hebben voor het werken in de behandelkamer. 
Hiermee zijn volgens ons alle hiaten gedicht. Voor aanpalende beroepsgroepen of verwante 
vooropleidingen is er het traject “verwante vooropleiding” van Fontys wat leidt tot het diploma Mens en 
Techniek differentiatie Orthopedische (Schoen) Technologie. In een enkel geval zal er iemand een 
buitenlands diploma willen overleggen. Voor buitenlandse diploma’s geldt dat per geval gekeken zal 
worden of het niveau in combinatie met de werkervaring voldoende is om in de pasmaker werkzaam te 
zijn.  
 
MBO -diploma’s op de lijst behaald na 31 december 2015: 
Werkgevers  hebben van NVOS een verklaring gehad dat de desbetreffende werknemer alsnog zelfstandig 
in de paskamer werkzaam mag zijn. Als deze verklaring wordt overlegd wordt kan degene ingeschreven 
worden. 
 
Diploma Bewegingstechnologie Haagse Hogeschool  
-diploma behaald  
-aantoonbaar 2 jaar behandelkamer ervaring bij een orthopedisch bedrijf voor 01-01-2020  
Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan met diploma BT instroming het traject “verwante 
vooropleiding” van Fontys volgen  
 
Stapeling BCB-cursussen  
-eerste lichting (in veronderstelling dat het certificaat opgenomen zou worden in de diplomalijst van 
NVOS-Orthobanda)  
-in bezit van certificaat: “Zelfstandig functioneren in de behandelkamer van de orthopedische 
schoentechniek”  
 
Andere buitenlandse diploma’s  
-indienen bij Kabiz met een diplomawaardering van het Nuffic, daarna individuele beslissing. 


