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1. Instructie student 

 

Inleiding 

 

U gaat beginnen met het portfolio(-examen) professionalisering en profilering voor medisch pedicure sport. In 

dit document staat hoe het examen in elkaar zit en wat er van u wordt verwacht. Zorg dat u deze informatie 

nauwkeurig leest. 

 

Kerntaken en werkprocessen 

 

In dit examen laat u zien dat u aan de eisen voldoet die horen bij de kwalificatie medisch pedicure sport, 

kerntaak 2. U laat zien dat u de onderstaande onderdelen beheerst: 

 
Kerntaak 1 Een sportgerichte behandeling uitvoeren  
1.1 Maakt en interpreteert de ganganalyse en voert een sportspecifiek voetonderzoek uit  
1.2 Stelt een plan van aanpak op  
1.3 Voert na overleg met de cliënt een sportgerichte behandeling uit  
1.4 Registreert en legt gegevens vast  
1.5 Bespreekt aanpak in voorkomende situaties met andere betrokkenen  
1.6 Evalueert haar werkwijze  
 
Kerntaak 2 Werken aan professionalisering en profilering  

 
2.1 Onderhoudt de eigen deskundigheid  
 
2.2 Ontwikkelt beleid met betrekking tot het opzetten van een praktijk als medisch pedicure sport en 
voert het uit  
 
2.3 Profileert zichzelf als professional en de specialisatie medisch pedicure sport in een relevant 
plaatselijk en regionaal netwerk  
 
Vakkennis en Vaardigheden:  

De medisch pedicure sport:  
➢ kan relevante bronnen voor informatie en scholingsactiviteiten selecteren voor zover relevant 

voor het beroep van medisch pedicure sport;  
➢ kan invulling geven aan structureel onderhoud en uitbreiding van haar deskundigheid als medisch 

pedicure sport;  
➢ kan gestructureerd collegiaal overleg voeren met collega-medisch pedicures sport en andere 

relevante disciplines;  
➢ kan reflectievaardigheden toepassen in relatie tot haar werkzaamheden;  
➢ kan beleid ontwikkelen en uitvoeren ten aanzien van het opzetten van een praktijk voor medisch 

pedicure sport;  
➢ kan marketingstrategieën en PR-activiteiten opzetten en realiseren voor zover relevant voor het 

beroep van medisch pedicure sport;  
➢ kan samenwerken met professionals uit andere relevante disciplines;  
➢ kan de rol van medisch pedicure sport in netwerken naar voren brengen.  
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Algemene informatie over het examen  

 

Hieronder staat algemene informatie over het examen. In hoofdstuk 2 is beschreven wat u precies moet doen, 

wat u moet laten zien of inleveren en hoe dit wordt beoordeeld. 

 
Om in aanmerking te komen voor het behalen van de kwalificatie medisch pedicure sport moet de deelnemer 

voor de volgende onderdelen een ‘voldoende’ of ‘goed’ gehaald hebben: 

9.12.1 – Een sportgerichte behandeling uitvoeren – vakkennis 

Kennistoets   Theorie sportgerichte behandeling uitvoeren 

 

9.12.2 – Een sportgerichte behandeling uitvoeren – proeve van bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid Praktijktoets sportgerichte behandeling uitvoeren 

 

9.12.3 – Professionalisering en profilering – portfolioassessment 

Portfolio-assessment  swot-analyse, brochure en profileringsactiviteit 

 

Algemeen: de examensituatie 

U gaat aan de slag met uw portfolio. 

 

De examenopdrachten bestaat uit 3 opdrachten die kennis en inzicht vereisen betreft professionalisering en 

profilering van de medisch pedicure specialisatie sport.  

Zie hieronder het overzicht: 

 

Scope Opdracht 

nr 

 Titel Examenopdracht Kerntaak/ 

werkproces 

Kerntaak 2 1 Een SWOT- analyse K2 W1t/m 3 

2 Een brochure 

3 Een uitgewerkte schets van een profileringsactiviteit 

Kerntaak 1    

Voordat u het beoordelingsgesprek kunt gaan afleggen, moeten alle examenopdrachten zijn ingeleverd en zijn 

ingelezen door de assessor. Voor het gesprek met de assessor dienen ten minste de examenopdrachten 10 

werkdagen tevoren te zijn ingeleverd bij de exameninstelling.  

Uw uitgewerkte examenopdrachten zijn onderwerp van het beoordelingsgesprek dat u met de beoordelaar/ 

assessor voert.  
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2. Opdrachten 

Zorg ervoor dat u de opdrachten en de beoordelingsformulieren (zie volgende hoofdstuk) nauwkeurig leest, 

zodat u weet wat er van u wordt verwacht wanneer u aan het portfolio(-examen) begint.  

 

Sport, de belasting en de doelgroep 

Samenvatting: 

Iedere sport heeft zijn kenmerkende bewegingen en belasting van de voet. In deze opdracht gaat u dan 
nader onderzoeken.  
 

Wat gaat u doen: 

• Kies een sport en geef aan welke bewegingen er bij deze sport gemaakt worden.  

• Leg uit wat dit betekent voor de belasting van de voet.  

• Zet uiteen welke blessures aan de voet en enkel veel voorkomen bij deze sport.  

• Geef advies wat men kan doen om de blessures te voorkomen.  

 

bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de samenvatting van bovenstaande vraagstukken in uw examenportfolio: 

Bronnen:  

www.sportzorg.nl 

www.blessure-aanwijzer.nl  

 

 

Bewegingsanalyse – belasting voet 

Samenvatting: 

Maak een bewegingsanalyse van de voeten van een sporter van uw keuze.  
 

Wat gaat u doen: 

• Maak met uw mobiel/tablet/camera een korte opname van de voeten in beweging tijdens het 

gewone gaan en tijdens de uitvoering van de sport.  

• Analyseer/beoordeel de belasting van de voet in beide situaties. Hiervoor kunt u gebruik maken van 

het programma te downloaden via www.kinovea.org. In dit programma kunt u uw filmpje uploaden 

en op verschillende manieren bekijken. Er is de mogelijkheid om in te zoomen, de beweging 

vertraagd af te spelen etc. Een andere mogelijkheid is het gebruik van de Hudl-app.  

http://www.sportzorg.nl/
http://www.blessure-aanwijzer.nl/
http://www.kinovea.org/
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bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de samenvatting van bovenstaande vraagstukken in uw examenportfolio: 

Beschrijving hoe u de gang en de sportbeweging hebt geanalyseerd.  

Beschrijving met welke belasting/welke krachten de voeten te maken hebben in deze sport.  

 

Bronnen:  

www.kinovea.org  

 

 

 

Sportschoenen 

Samenvatting: 

Beoordelen van sportschoenen 
 

Wat gaat u doen: 

• Maak een foto van sportschoenen van de door u gekozen sporter en beoordeel deze schoenen op 

de volgende eigenschappen:  

o Contrefort,  

o Torsiestijfheid,  

o Buigpunt,  

o Hakhoogte,  

o Zool/tussenzool,  

o Ventilatie,  

o Vering,  

o Schokdemping,  

o Grip.  

• Geef vervolgens uw mening over de geschiktheid van deze schoenen.  

  

bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de samenvatting van bovenstaande vraagstukken in uw examenportfolio: 

Bronnen:  

Artikel Sportschoenen – functionele aspecten, P. van de Wiel en J. Lakeman, 2010 

  

http://www.kinovea.org/
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 Cliëntendossier 

Samenvatting: 

De anamneseformulier ‘medisch pedicure sport’ van TCI is een handreiking voor de opbouw van een 
cliëntendossier. Naast dit formulier wordt het cliëntendossier aangevuld met een korte inleiding, foto’s en 
uw uiteindelijke bevindingen.  
 

Wat gaat u doen: 

• Maak van één sporter een compleet cliëntendossier aan die u kunt presenteren aan uw 

medestudenten.  

  

bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de samenvatting van bovenstaande vraagstukken in uw examenportfolio 

Clientendossier en powerpoint presentatie 

 

 

SWOT-analyse 

Samenvatting: 

Maak een SWOT-analyse waarin helder naar voren komt wat uw positie is als professional (medisch pedicure 
sport) en van de praktijk waarin u werkzaam bent op het gebied van de sportgezondheidszorg. (u mag beide 
combineren of ze als afzonderlijke analyses presenteren, afhankelijk van wat beter past voor uw situatie 
 
Wat gaat u doen: 

Maak een analyse waarin de bevindingen voor uw situatie zijn geschetst.  

 

Hoe pakt u dat aan: 

Stap 1: Onderzoek sportverenigingen 

Als eerste onderzoek u welke sportverenigingen bij u in de omgeving actief zijn en geef een korte 

beschrijving van elk ervan.  

 

Stap 2: Sporten speciale doelgroepen 

Breng in kaart wat voor sporten voor speciale doelgroepen in uw omgeving worden aangeboden en geef een 

korte omschrijving ervan.  

 

Stap 3: Selectie uw doelgroepen 

Geef aan bij welke sporten u als medisch pedicure een positieve input zou kunnen geven en bij welke 

sporten niet. Licht toe: waarom niet, waarom wel, hoe zou uw positieve input eruit kunnen zien? 

Stap 4: Verkenning omgeving 
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Verken welke andere professionals op het gebied van sportverzorging in uw omgeving actief zijn.  
 
Stap 5: Conclusie 
Geef aan met welke professionals u als medisch pedicure sport mogelijkheid tot samenwerking ziet en met 
welke niet. Licht toe: waarom wel, waarom niet en indien wel: hoe zou u die samenwerking er volgens u uit 
kunnen laten zien? 
 
Stap 6: Presentatie SWOT-analyse 
Maak de uiteindelijke SWOT analyse in een tabelvorm.  
 

bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de volgende gegevens in uw examenportfolio: 

U levert voor deze opdracht de volgende bewijsstukken in met een beschrijving:  

1 Uiteindelijke SWOT analyse in een tabel met een verantwoording voor stap 1 t/m 5.  

 

 

Brochure 

Samenvatting: 

Maak een wervende brochure voor uw eigen praktijk, gericht op een specifieke sport en/of doelgroep.  
Kies hierbij uit de volgende 2 onderwerpen waarop de brochure zich moet richten:  

1. Onderzoek vooraf welke blessures aan voet en enkel bij specifieke sport en/of doelgroep relatief 
vaak voorkomen en wat men kan doen om ze te voorkomen. Verwerk deze informatie in de 
brochure.  
of 

2. Profilering van u als medisch pedicure sport en de meerwaarde die u vanuit deze specialisatie kunt 
bieden als het gaat om blessurepreventie voor een specifieke sport en/of doelgroep.  

 

Wat gaat u doen: 

Maak een keuze welk van de twee onderwerpen u in uw brochure gaat verwerken.  

Het onderwerp van deze brochure kan ook verwerkt worden tot een presentatie in het kader van opdracht 

‘een uitgewerkte schets van een profileringsactiviteit’.  

 

bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de volgende gegevens in u examenportfolio: 

U levert voor deze opdracht de volgende bewijsstukken in met een beschrijving:  

1 Uiteindelijke brochure  
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Een uitgewerkte schets van een profileringsactiviteit 

Samenvatting: 

Een uitgewerkte schets voor een situatie waarin u uzelf  ‘live’ profileert als medisch pedicure met 

specialisatie sport in een relevant plaatselijk en/of regionaal netwerk.  

U hoeft de ‘live’ optreden nog niet te daadwerkelijk uit te voeren. Voor deze opdracht laat u zien middels 

concreet materiaal hoe u uzelf in een dergelijke situatie zou presenteren.  

Wat gaat u doen: 

U kiest minimaal 1 van de volgende drie mogelijkheden:  

1. Presentatie:  

U verzorgt een presentatie voor een sportvereniging in uw omgeving.  

V.b. uitwerking kan zijn: 

Een PowerPointpresentatie van 10 a 15 dia’s met tekstuitleg, waarin aan de orde komen:  

- U taken en mogelijkheden als medisch pedicure sport,  

- De meest voorkomende blessures waar u als medisch pedicure sport mee te maken krijgt,  

- Per blessure: toelichting en mogelijke maatregelen,  

- Advies en eisen m.b.t. sportschoenen,  

- Tips.  

 

2. Overlegplan diverse disciplines binnen de sportgezondheidszorg: 

U hebt diverse disciplines binnen de sportgezondheidszorg in uw omgeving uitgenodigd voor 

kennismaking. U bereid dit overleg voor middels het overlegplan. In dit overlegplan vermeld u de 

voorbereidingen voor dit overleg. Onderdeel hiervan zijn : 

- Beschrijving van de leden van het overleg. Welke disciplines en aantal leden.  

- Beschrijving van de setting. Hoe wordt dit overleg ingekleed, locatie, sfeer etc.  

- Doelstelling van het overleg. Wat zijn voor jou belangrijke speerpunten. Wat wil u bereiken met 

dit overleg.  

- De agenda met punten die u wilt bespreken. Geef per agendapunt een toelichting.  

De lengte van het overlegplan is ongeveer 2 A4 minimaal.  

3. Activiteitenplan onderneming gericht op medisch pedicure sport.  

Op basis van uw gemaakte SWOT analyse, gaat u een plan schrijven welke activiteiten u gaat 

ondernemen om uw praktijk als medisch pedicure sport vorm te gaan geven.  

Stel een kort activiteitenplan op van minimaal 2 A4 waarin de volgende vragen worden 

beantwoord:  

- Op welke specifieke sport(en) en/of doelgroepen gaat u zich richten in dit plan? 

- Welke professionals op het gebied van sportverzorging wilt u benaderen? 

- Op welke manier gaat u contacten met sport(en), doelgroepen en professionals leggen en 

onderhouden? 

- Welke pr- en marketingactiviteiten gaat u inzetten en waarom die? 
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bewijsstukken beoordelingsportfolio:  

Archiveer de volgende gegevens in uw examenportfolio: 

U levert voor deze opdracht de volgende bewijsstukken in met een beschrijving: 

Presentatie voor sportvereniging,  

Of 

Overlegplan diverse disciplines binnen de sportgezondheidszorg: 

Of 

Activiteitenplan onderneming gericht op medisch pedicure sport.  

 

 

Voorbereiding beoordelingsgesprek/ criteriumgericht interview 

Voorbereiding beoordelingsgesprek:  

Bereidt u voor op het gesprek met de beoordelaar.  

Gespreksonderwerpen hebben per uitgewerkte opdracht de volgende gespreksonderwerpen: 

- Hoe ben u op het plan gekomen. Welk idee had u erbij.  

- Zou u de opdrachten een volgende keer weer hetzelfde opstellen. Welke verbeteringen kun u 

aangeven voor u gemaakte opdrachten.  

- Hebt u inzicht in de markt op het gebied van sportgezondheidszorg in uw eigen omgeving.  

- Kunt u realistische inschattingen van kansen en bedreigingen voor uzelf en de praktijk maken op 

het gebied van sportgezondheidszorg voor u als medisch pedicure sport.  

- Kunt u marketingactiviteiten ontplooien en een netwerk opzetten en onderhouden.  

- Kunt u doelgericht promotiemateriaal maken, gericht op de sportgezondheidszorg en uw rol als 

medisch pedicure sport. 

In het gesprek met de beoordelaar, ook wel assessor genoemd, legt u uit hoe de uitwerking van uw opdracht 

tot stand is gekomen en tot welk resultaat u bent gekomen. En wat dit resultaat betekent voor het slagen 

van u praktijk als medisch pedicure sport. 

De beoordelaar onderzoekt of u dezelfde kwaliteit nogmaals kunt maken als de omstandigheden anders zijn. 

Dus bijvoorbeeld door een situatie te schetsen waarbij u om tot hetzelfde resultaat te komen instellingen 

moet aanpassen, kan de assessor toetsen of u bewust bekwaam de opdrachten hebt uitgevoerd.  
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3. Beoordelingsformulier 

  

Beoordelingsformulier voor de volledigheid van het Portfolio, voor start van het assessment 

Naam student: 

Studentnummer: 

 

Beoordeling van de kwaliteit van de bewijzen (voorwaardelijk) 

 X      = aanwezig in het portfolio 

- = niet aanwezig in het portfolio 

Criterium:                                                                                                          

1-Sport, de belasting en de doelgroep  

2-Bewegingsanalyse – belasting van de voet  

3-Sportschoenen  

4-Clientendossier  

5-SWOT analyse met stapsgewijze onderbouwing  

6-Folder/ brochure  

7-Profileringsactiviteit minimaal 2 A4 of 10 dia’s   

Authenciteit gemaakte opdrachten.   

Indien alle benodigde documenten aanwezig zijn kan worden overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling. 

Naam van degene die de volledigheid van het portfolio heeft beoordeeld: 

 

 

Datum: 

 

Handtekening: 
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Beoordelings-model 
 

Beoordelings-
criterium  

Beo obv Pf  Beo obv 
portfolio 

Beo 
obv cgi 

Oordeel  

1  De kandidaat heeft kennis 
van de markt op het gebied 
van sportgezondheidszorg in 
de eigen omgeving  

X   O / V  

2  De kandidaat maakt een 
realistische inschatting van 
kansen en bedreigingen voor 
zichzelf (en de praktijk) als 
medisch pedicure sport op 
het gebied van de 
sportgezondheidszorg  

X   O / V  

3  De kandidaat kan marketing- 
en PR-activiteiten bedenken 
en opzetten om zichzelf als 
professional en de 
beroepsgroep medisch 
pedicure sport te profileren  

X   O / V  

4  De kandidaat heeft een goed 
overzicht van de voor 
hem/haar relevante 
plaatselijke en/of regionale 
(sportzorg-)instanties en 
heeft een plan om daarmee 
contacten te leggen en 
onderhouden  

X   O / V  

5  De kandidaat maakt 
promotiemateriaal 
(brochures, presentaties, etc.) 
dat zowel qua vormgeving als 
qua taalgebruik aantrekkelijk 
en passend is voor de 
beoogde doelgroep  

X   O / V  

6  De informatie in het 
promotiemateriaal 
(brochures, presentaties, etc.) 
is inhoudelijk juist en actueel  

X   O / V  

7*  De kandidaat kan gemaakte 
keuzes onderbouwen  

 x O / V  

Alle cruciale criteria (met *) voldoende?   Ja / nee  

Aantal voldoendes:   …  
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 Werkproces 2.1  

Onderhoudt de eigen deskundigheid  

Werkproces 2.2  

Ontwikkelt beleid met betrekking tot het opzetten van een praktijk als medisch pedicure sport en voert het uit  

 

 Omschrijving:  
De medisch pedicure sport is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op sport en bewegen.  
 
De medisch pedicure sport heeft een zodanig inzicht in de plaatselijke en regionale markt op het gebied van de 
sportgezondheidszorg dat ze in staat is zich met haar praktijk daarop een goede positie te verwerven en behouden.  

 Beoordelingsitems 

1. De kandidaat heeft kennis van de markt op het gebied van sportgezondheidszorg in de eigen omgeving  
2. De kandidaat maakt een realistische inschatting van kansen en bedreigingen voor zichzelf (en de praktijk) als 

medisch pedicure sport op het gebied van de sportgezondheidszorg  

 

Beoordelingscriteria Onvoldoende Voldoende 

1. De kandidaat heeft kennis van 
de markt op het gebied van 
sportgezondheidszorg in de 
eigen omgeving  

 

Er worden minder dan 2 voorbeelden benoemd 

van sportgezondheidszorg in de eigen 

omgeving.  

De kandidaat weet niet welke deskundigheid 

van haar wordt vereist 

Er worden minimaal 2 verschillende 

voorbeelden benoemd op het gebied van 

sportgezondheidszorg in de eigen omgeving.   

De kandidaat weet welke deskundigheid van 

haar wordt vereist.  

2. De kandidaat maakt een 
realistische inschatting van 
kansen en bedreigingen voor 
zichzelf (en de praktijk) als 
medisch pedicure sport op het 
gebied van de 
sportgezondheidszorg  

 

De swotanalyse is niet correct of onvolledig.   
De swotanalyse is helder in een schema 

geformuleerd.   

Toelichting: 
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 Werkproces 2.3 

Profileert zichzelf als professional en de specialisatie medisch pedicure sport in een relevant plaatselijk en regionaal 

netwerk  

 Omschrijving:  
Relevante plaatselijke en regionale partijen op het gebied van sport en sportgezondheidszorg hebben een goed beeld 
van de waarde die de medisch pedicure sport (als individuele professional en als beroepsgroep) kan hebben in de 
sportgezondheidszorg. 

 Beoordelingsitems 

5-De kandidaat maakt promotiemateriaal (brochures, presentaties, etc.) dat zowel qua vormgeving als qua taalgebruik 
aantrekkelijk en passend is voor de beoogde doelgroep  
6-De informatie in het promotiemateriaal (brochures, presentaties, etc.) is inhoudelijk juist en actueel  

 

Beoordelingscriteria Onvoldoende Voldoende 

5-De kandidaat maakt 
promotiemateriaal (brochures, 
presentaties, etc.) dat zowel qua 
vormgeving als qua taalgebruik 
aantrekkelijk en passend is voor de 
beoogde doelgroep  

 

Brochure is niet passend bij de doelgroep  Brochure is passend bij de doelgroep   

6-De informatie in het 
promotiemateriaal (brochures, 
presentaties, etc.) is inhoudelijk juist en 
actueel  

 

Brochure is niet correct, passend of actueel   Brochure is correct, passend en actueel   

Toelichting: 
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 Werkproces 2.2  

Ontwikkelt beleid met betrekking tot het opzetten van een praktijk als medisch pedicure sport en voert het uit  

Werkproces 2.3 

Profileert zichzelf als professional en de specialisatie medisch pedicure sport in een relevant plaatselijk en regionaal 

netwerk 

 Omschrijving:  
De medisch pedicure sport heeft een zodanig inzicht in de plaatselijke en regionale markt op het gebied van de 
sportgezondheidszorg dat ze in staat is zich met haar praktijk daarop een goede positie te verwerven en behouden.  
 
Relevante plaatselijke en regionale partijen op het gebied van sport en sportgezondheidszorg hebben een goed beeld 
van de waarde die de medisch pedicure sport (als individuele professional en als beroepsgroep) kan hebben in de 
sportgezondheidszorg. 

 Beoordelingsitems 

3-De kandidaat kan marketing- en PR-activiteiten bedenken en opzetten om zichzelf als professional en de beroepsgroep medisch 
pedicure sport te profileren  
4-De kandidaat heeft een goed overzicht van de voor hem/haar relevante plaatselijke en/of regionale (sportzorg-)instanties en 
heeft een plan om daarmee contacten te leggen en onderhouden  
 

 

Beoordelingscriteria Onvoldoende Voldoende 

3-De kandidaat kan marketing- en PR-
activiteiten bedenken en opzetten om 
zichzelf als professional en de beroepsgroep 
medisch pedicure sport te profileren  

 

Er is geen passende activiteit uitgewerkt om 

zich als professional te profileren  

Er is een passende activiteit uitgewerkt om zich 

als professional te profileren.   

4-De kandidaat heeft een goed overzicht van 
de voor hem/haar relevante plaatselijke 
en/of regionale (sportzorg-)instanties en 
heeft een plan om daarmee contacten te 
leggen en onderhouden  

 

Het netwerk in de omgeving van de deelnemer 

is niet duidelijk in kaart gebracht   
Er is een duidelijk netwerk in kaart gebracht   

Toelichting: 
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 Werkproces 2.1  

Onderhoudt de eigen deskundigheid  

Werkproces 2.2  

Ontwikkelt beleid met betrekking tot het opzetten van een praktijk als medisch pedicure sport en voert het uit  

Werkproces 2.3 

Profileert zichzelf als professional en de specialisatie medisch pedicure sport in een relevant plaatselijk en regionaal 

netwerk  

 Omschrijving:  
De medisch pedicure sport is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op sport en bewegen.  
 
De medisch pedicure sport heeft een zodanig inzicht in de plaatselijke en regionale markt op het gebied van de 
sportgezondheidszorg dat ze in staat is zich met haar praktijk daarop een goede positie te verwerven en behouden.  
 
Relevante plaatselijke en regionale partijen op het gebied van sport en sportgezondheidszorg hebben een goed beeld 
van de waarde die de medisch pedicure sport (als individuele professional en als beroepsgroep) kan hebben in de 
sportgezondheidszorg.  

 Beoordelingsitems 

7-De kandidaat kan gemaakte keuzes onderbouwen  
 

Beoordelingscriteria Onvoldoende Voldoende 

7-De kandidaat kan gemaakte keuzes 
onderbouwen  

 Er is nog onvoldoende kennis en inzicht 

omtrent de positie die de kandidaat in haar 

omgeving kan nemen in de functie van medisch 

pedicure sport.   

De kandidaat kan haar swot analyse uitleggen 

en motiveren.  

Kan uitleggen waarom de profileringsactiviteit 

in haar omgeving zinvol is.  

Kan toelichting hoe het netwerk in haar 

omgeving eruit zien mbt sportverzorging en kan 

haar eigen rol daarin benoemen.   

Toelichting: 
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Eindbeoordeling Portfolio(-examen) medisch pedicure sport 

Maximaal aantal te behalen punten: 7 

Cesuur: 

• Dit examen is onvoldoende wanneer minder dan 4 punten zijn behaald 

• Dit examen is voldoende wanneer 4 of meer dan 4 punten zijn behaald 

• Beoordelingscriteria 7 dient altijd als voldoende te zijn beoordeeld en in een kritisch criteria 

 

 

Datum: ____/ _____/______ 

Naam en handtekening beoordelaar: _______________________________________________________ 

Naam en handtekening tweede beoordelaar (indien van toepassing): 

_______________________________________________________ 

Handtekening student:  
_______________________________________________________ 
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Instructie beoordelaar 
 

Taakverdeling assessoren  
Het examen wordt afgenomen door 2 assessoren, waarbij er een duidelijke taakverdeling is.  
Assessor 1 heeft het portfolio beoordeeld  en neemt het criteriumgericht interview af.  
Assessor 2 luistert als toehoorder en zorgt voor de verslaglegging. Na de verslaglegging berekent assessor 2 het 
cijfer en overlegt de totstandkoming van de beoordeling met assessor 1.  
 
Beide assessoren mogen niet betrokken zijn geweest bij de opleiding van de betreffende examendeelnemer.  

 

Procedure examen  
Het examen wordt middels verschillende stappen beoordeeld.  

Stap 1: Assessor 1 Beoordeling portfolio,  

Stap 2:  Assessor 1 Afname criteriumgericht interview 

Stap 3:  Assessor 2 Beoordeling/ weging aan de hand van beoordelingskader(s) 

 

Beoordeling van de kwaliteit van de bewijzen (voorwaardelijk) 

 X      = aanwezig in het portfolio 

- = niet aanwezig in het portfolio 

Criterium:                                                                                                          

1-Sport, de belasting en de doelgroep  

2-Bewegingsanalyse – belasting van de voet  

3-Sportschoenen  

4-Clientendossier  

5-SWOT analyse met stapsgewijze onderbouwing  

6-Folder/ brochure  

7-Profileringsactiviteit minimaal 2 A4 of 10 dia’s   

Authenciteit gemaakte opdrachten.   

Indien alle benodigde documenten aanwezig zijn kan worden overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling. 

Naam van degene die de volledigheid van het portfolio heeft beoordeeld: 

 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Nadat vastgesteld is dat het portfolio compleet is, gaat de assessor door met de beoordeling.  
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criteriumgericht interview 

 
Deze beoordelingscriteria worden getoetst met de inhoud van het portfolio van de deelnemer als uitgangspunt.  
De gespreksonderwerpen zijn als volgt opgebouwd:  
 

1. Situatieschets 
Wat is hierover opgenomen in het portfolio?  
 

2. Taak/ actie/ resultaat 
Waarom gekozen voor dit ontwerp? 
Waar heb u rekening mee gehouden 
Wat zou u anders doen als …............ (schets een andere omstandigheid) 
 

3. Reflectie 
Hoe kijkt u terug op de gemaakte opdrachten? 
 

De assessor beoordeelt niet meer direct, maar indirect de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht. Het inzicht 

van de deelnemer wordt beoordeeld: kan ze planmatig werken en kan ze in een soortgelijke situatie tot 

hetzelfde resultaat komen.  

Bijvoorbeeld: indien de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht in de ogen van de assessor onder de maat is, 

gaat de assessor onderzoeken hoe dit komt.  

Te onderzoeken vragen:  

Gespreksonderwerpen hebben per uitgewerkte opdracht de volgende gespreksonderwerpen: 

- Hoe ben u op het plan gekomen. Welk idee had u erbij.  

- Zou u de opdrachten anders hebben willen uitwerken? 

- Hoe ben u tot het eindresultaat gekomen 

- Hoe vond u het bedenken, uitwerken van deze opdrachten? 

In het gesprek met de beoordelaar of ook wel assessor genoemd wordt uitgelegd hoe de uitwerking van de 

opdracht tot stand is gekomen. 

De tijdsduur van het examen wordt vastgesteld op 20 minuten. Hierin worden de volgende punten 
afgehandeld: 

1. 5 minuten: De assessoren stellen zich voor aan de examendeelnemer en leggen uit wat de werkwijze 
is.  

o Assessor 1:  
Dag mevrouw …………….., welkom bij het examen. Wij zijn uw assessoren en gaan zo meteen 
uw examen afnemen. Mijn naam is ……………… Ik heb uw portfolio bestudeert en zal het 
gesprek met u voeren. Mijn collega zal zorgen voor de verslaglegging en tweede controle. 

o Assessor 2:  
Goedendag, ik ben ………………….. en zal als toehoorder het examen beoordelen. Als dat nodig 
is kan ik aanvullende vragen stellen.  

o Assessor 1:  
U mag tijdens het gesprek uw portfolio erbij houden  
We houden ons aan de onderwerpen die u heeft uitgewerkt in uw  portfolio, en gaan toetsen 
of u het bent die dit portfolio heeft gemaakt en of u voldoende vaardig bent in de 
opdrachten. Het gesprek zal 15 tot 20 minuten duren.  
Heeft u nog vragen voordat we gaan beginnen?  

2. +/- 20 minuten: één van de twee assessoren neemt het een criteriumgericht interview af. De tweede 
assessor zorgt voor de verslaglegging.  
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3. De assessoren nemen afscheid van de examenkandidaat en ronden de beoordeling zonder de 
examenkandidaat af.  

4. De examenkandidaat ontvangt informatie wanneer ze het examenresultaat te horen krijgt. 

 

Stap 3: weging en beoordeling 

 
Assessor 2 zorgt voor de rapportage.  

Aan de hand van het gesprek dat assessor 1 voert maakt assessor 2 aantekeningen en berekent het uiteindelijk 

resultaat.  
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5. Format examenmatrijs 

 

 

Examenmatrijs Portfolio-assessment medisch pedicure sport 

 

Examencode 9.12.3 

code 

 

Portfolio en cgi medisch pedicure sport 9.12.3 

Relatie kwalificatie 

 

Kerntaak 2 Werken aan professionalisering en profilering  
2.1 Onderhoudt de eigen deskundigheid  
2.2 Ontwikkelt beleid met betrekking tot het opzetten van een praktijk als 
medisch pedicure sport en voert het uit  
2.3 Profileert zichzelf als professional en de specialisatie medisch pedicure 
sport in een relevant plaatselijk en regionaal netwerk  

 
Vakkennis en Vaardigheden:  

De medisch pedicure sport:  

• kan relevante bronnen voor informatie en scholingsactiviteiten 
selecteren voor zover relevant voor het beroep van medisch 
pedicure sport;  

• kan invulling geven aan structureel onderhoud en uitbreiding van 
haar deskundigheid als medisch pedicure sport;  

• kan gestructureerd collegiaal overleg voeren met collega-medisch 
pedicures sport en andere relevante disciplines;  

• kan reflectievaardigheden toepassen in relatie tot haar 
werkzaamheden;  

• kan beleid ontwikkelen en uitvoeren ten aanzien van het opzetten 
van een praktijk voor medisch pedicure sport;  

• kan marketingstrategieën en PR-activiteiten opzetten en realiseren 
voor zover relevant voor het beroep van medisch pedicure sport;  

• kan samenwerken met professionals uit andere relevante disciplines;  

• kan de rol van medisch pedicure sport in netwerken naar voren 
brengen.  

 

Exameninhoud De examenopdrachten bestaat uit 3 opdrachten die kennis en inzicht vereisen 

betreft het vakgebied van de medisch pedicure sport   

Zie hieronder het overzicht: 

 

Opdra

cht nr 

 Titel Examenopdracht Kerntaak/ 

werkproc

es 

1 Swot analyse  K2 

W1t/m 3 2 brochure 

3 profileringsactiviteit 
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Crite

ria 

 Examenopdrachten  Werkproces, 

vakkennis/vaardigheid 

Bewijsstukken Weging 

 

in 

% 

pt 

1, 2 Swot analyse 2.1 

2.2 

Kennis markt  

Kansen en bedreigingen 

Zie opdracht en 

beoordeling 

4/7 2 

5, 6 Brochure 2.3 promotiemateriaal Zie opdracht en 

beoordeling 

2 

3, 4 Profileringsactiviteit 2.2 

2.3 

Profileren en beleid 

medisch pedicure sport 

Zie opdracht en 

beoordeling 

2 

7 CGI onderbouwing Kt 2 Werken aan 

professionalisering en 

profilering 

Mondeling gesprek * 1 

Het behalen van * is voorwaardelijk voor het behalen van het examen.  

 

Cesuur en normering  
Het portfolio is behaald als:  

• Alle cruciale criteria als voldoende zijn beoordeeld, én  

• In totaal minimaal 4 van de 7 criteria als voldoende zijn beoordeeld.  
 
Indien aan één van beide eisen níet is voldaan, is het portfolio niet behaald. 

 
Kerntaak 2 Werken aan professionalisering en profilering  

 
2.1 Onderhoudt de eigen deskundigheid  
 
2.2 Ontwikkelt beleid met betrekking tot het opzetten van een praktijk als medisch pedicure sport en 
voert het uit  
 
2.3 Profileert zichzelf als professional en de specialisatie medisch pedicure sport in een relevant 
plaatselijk en regionaal netwerk  
 

 

  

Voordat  het beoordelingsgesprek kan worden afgelegd, moeten alle 

examenopdrachten zijn ingeleverd en zijn ingelezen door de assessor.  

De uitgewerkte examenopdrachten zijn onderwerp van het 

beoordelingsgesprek dat de deelnemer met de beoordelaar/ assessor voert.  

 

Examenvorm Portfolio en criteriumgericht interview 

Duur  Vooraf: 30 minuten beoordeling inhoudelijk portfolio, 20 min beoordelingsgesprek 

met de deelnemer 

(Voorlopige) cesuur 4 van de 7 beoordelingscriteria voldoende 

Plaats (school/praktijk) School of TCI 

Aantal beoordelaars 2 


