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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Voetverzorger hoort thuis in het studiegebied LICHAAMSVERZORGING (LV). De 
opleiding is afgeleid van een beroepscompetentieprofiel (BEROEPENCLUSTER Schoonheidszorgen 
– Schoonheidsspecialist(e) – Schoonheidsspecialist(e) -salonbeheerder - van de SERV september 
2007). Tevens werden het beroepscompetentieprofiel van Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger 
(SERV, april 2008) alsook het Koninklijk besluit van 21 december 2006 (zoals gewijzigd op 18 
december 2007) betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging […] als uitgangspunt genomen voor het uitschrijven 
van de basiscompetenties van deze opleiding. 

De Voetverzorger behandelt de voeten van vrouwen en mannen van alle leeftijdscategorieën. De 
behandelingen en de daarbij gebruikte producten zijn hoofdzakelijk voorzien in het belang het welzijn 
van de mens. De voetverzorger geeft daarnaast ook advies over een goede verzorging van de voeten 
en over de producten die klanten daarvoor het beste kunnen gebruiken. Hij verricht administratie, doet 
verkoopsactiviteiten, houdt het schoonheidsinstituut schoon en op orde, reinigt en ontsmet het 
materiaal. Hij stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector en werkt mee aan welzijn op 
het werk.  

Voor de uitoefening van het beroep van voetverzorger is het Koninklijk besluit van 21 december 2006 
(zoals gewijzigd op 18 december 2007) betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van 
zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging […] van toepassing. 

1.2 Inhoud 

Volgens het referentiekader heeft de voetverzorger de volgende taken:  

 Het nodige materiaal voorzien 
 Communiceren met de klant 
 Voetverzorgingsbehandelingen uitvoeren 
 Schoonheidsproducten verkopen 
 Administratie doen 
 Samenwerken met collega’s  
 De eigen deskundigheid opbouwen 
 Instaan voor de orde en de netheid op de werkplek 
 Instaan voor hygiëne 
 Meewerken aan welzijn op het werk 

Na deze opleiding kunnen uitbreidingsmodules gevolgd worden  zie 1.7. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

De opleiding leidt tot het certificaat VOETVERZORGER. 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding omvat in totaal 320 lestijden. 
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1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Referentiekader 

1 Kappersmedewerker BO LV 201 480  

2 Kapper BO LV 202 1280 GB 

3 Kapper-salonverantwoordelijke BO LV 203 1440 GB 

4 Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 160  

5 Schoonheidsspecialist-
salonbeheerder 

BO LV 005 1320 GB 

6 Schoonheidsspecialist BO LV 006 1160 GB 

7 Voetverzorger BO LV 007 320 GB 

8 Zelfstandig gespecialiseerd 
voetverzorger 

BO LV 008 480 GB 

9 Masseur BO LV 009 120 GB 

10 Allround grimeur-visagist BO LV 010 900 Nederlands BCP Allround 
grimeur (2004) + 
valideringen SFP en BESKO 

11 Nagelstylist BO LV 011 320 O.a. Frans BCP Prothésiste 
ongulaire (2011)  
+ validering BESKO 

GB = gereglementeerd beroep 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Basiskennis voetverzorging M LV G216 60 

Initiatie voet- en nagelverzorging M LV G217 40 

Elementaire voetverzorgingstechnieken M LV G218 60 

Aanvullende technologie voetverzorging M LV G219 60 

Aanvullende voet- en nagelverzorging M LV G220 60 

Bijzondere voetverzorgingstechnieken M LV G221 40 

UITBREIDINGSMODULES   

Werken met aromatische oliën UM LV G246 160 

Voetreflexmassage  UM LV G247 160 
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1.8 Leertraject 

Basiskennis 

voetverzorging

60

Initiatie voet- en 

nagelverzorging

40

Elementaire 

voetverzorgings-

technieken

60

Aanvullende 

technologie 

voetverzorging

60

Aanvullende voet- en 

nagelverzorging

60

Bijzondere 

voetverzorgings-

technieken

40

Voetverzorger

320 Lt

Voetreflex-

massage

160

Werken 

met aroma-

tische oliën

160
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1.9 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te 
onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met 
mensen met verschillende opvatting en achtergrond). 

SV 06 

Dienstverlenende 
vaardigheid 

In staat zijn om op vraag en pro-actief diensten of zorg te 
verlenen. 

SV 08 

Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, onder meer middelen, doel, mensen en 
procedures. 

SV 12 

Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen 
in te schatten. 

SV 13 

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan de 
vereisten te voldoen. 

SV 17 

Leerbekwaamheid In staat zijn om via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV 18 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV 19 

Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtname van 
gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. 

SV 28 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
kunnen schaden. 

SV 30 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 

SV 32 

Zin voor initiatief In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder 
dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe 
dwingen. 

SV 34 

Zin voor 
samenwerking 

In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken. 

SV 35 

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen. 

SV 36 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1.1 Het nodige materiaal voorzien 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 001  producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in 
functie van de vooropgestelde handelingen 

LV BC 002  producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar 
maken  

LV BC 003  de klant comfortabel en ergonomisch installeren  

LV BC 004  beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde 
handelingen 

LV BC 005  beschermingsmiddelen aanbrengen 

2.1.2 Communiceren met de klant 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan  

LV BC 009  communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren 

LV BC 010  moderne communicatiemiddelen klantgericht gebruiken 

LV BC 013  de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren 

LV BC 020  de behandelingen en bijhorende producten voorstellen 

LV BC 021  de gewenste behandelingen bespreken 

LV BC 022  discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen  

LV BC 023  aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist 
behandeld moeten worden herkennen 

LV BC 024  de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op 
schoonheidsbehandelingen inschatten 

LV BC 025  de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren 

LV BC 026  de klant naar een medisch specialist doorverwijzen 

LV BC 027  op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis 
voortzetten van de behandeling advies geven 

LV BC 028  producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen 

LV BC 029  het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren  

LV BC 030  over de verstrekte behandelingen feedback vragen 

2.1.3 Voetverzorgingsbehandelingen uitvoeren 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 060  op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, 
materialen en producten voor voetverzorging afleiden 

LV BC 063  voeten en nagels op een pedicure voorbereiden 

LV BC 064  nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen  

LV BC 065  nagels en nagelriemen weken 

LV BC 066  nagelplaat dunner maken 

LV BC 067  nagelriemen vorm geven  

LV BC 070  nagels reinigen  

LV BC 072  hulpmiddelen om de drukpunten te ontlasten aanbrengen 

LV BC 073  een voetmassage uitvoeren 

LV BC 074  technieken ter voorkoming van ingroeien van de nagel uitvoeren  

LV BC 075  de nagels lakken 
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 Basiscompetenties 

LV BC 076  een verzorgingsproduct voor de voeten aanbrengen 

LV BC 200  de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en 
de fysiologie in de context van verzorging uitleggen  

LV BC 201  de verschillende massagetechnieken, de verschillende 
massagehandelingen en hun effecten uitleggen  

LV BC 202  indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven 

LV BC 204  de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten  

LV BC 207  de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de 
karakteristieke eigenschappen omschrijven  

LV BC 208  de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de 
karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven  

LV BC 211  een behandelingsplan opmaken 

LV BC 216  apparaten voor lichaamsverzorging selecteren 

LV BC 218  veel voorkomende nagel- en huidaandoeningen herkennen  

LV BC 219  aandoeningen van het bewegingsstelsel in de context van de 
verzorging uitleggen  

LV BC 220  elementaire voetverbanden aanleggen 

LV BC 221  voet- en teenafwijkingen herkennen  

LV BC 222  oppervlakkig eelt verzorgen 

LV BC 223  huid- en nagelaandoeningen verzorgen 

LV BC 224  een volledige voetverzorging uitvoeren 

LV BC 225  voorbereidende handelingen bij het toepassen van hulpmiddelen voor 
de correcte groei van de teennagel uitvoeren 

LV BC 226  voorbereidende handelingen bij het toepassen van hulpmiddelen om de 
drukpunten te ontlasten uitvoeren 

LV BC 227  rekening houdend met trends specifieke technieken voor hand- en 
voetverzorging toepassen 

LV BC 228  nagelaandoeningen herkennen  

LV BC 258  het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen  

2.1.4 Schoonheidsproducten verkopen  

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 104  de verkoopsruimte inrichten  

LV BC 105  de klant over de schoonheidsproducten informeren 

LV BC 106  het gebruik van de schoonheidsproducten demonstreren  

LV BC 107  op basis van de kenmerken van de klant schoonheidsproducten 
aanbevelen 

LV BC 108  een advies en verkoopsgesprek voeren  

2.1.5 Administratie doen 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 109   een agenda raadplegen 

LV BC 110   de duur van de behandelingen inschatten 

LV BC 112   de rekening maken 

LV BC 115   persoonlijke klantengegevens noteren 

2.1.6 Samenwerken met collega’s  

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 118   vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen 
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2.1.7 De eigen deskundigheid opbouwen 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 121   het eigen werk evalueren 

LV BC 122   met feedback van de klant omgaan 

LV BC 123   de eigen deskundigheid up to date houden 

LV BC 124   nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren 

2.1.8 Instaan voor de orde en de netheid op de werkplek 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 126  de behandelingsruimte opruimen 

LV BC 127  de behandelingsruimte ontsmetten 

LV BC 129  afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en 
verwijderen 

2.1.9 Instaan voor hygiëne 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 131  hygiënisch werken 

LV BC 203  de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van 
lichaamsverzorging opnoemen en verklaren  

LV BC 206  een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren  

LV BC 256  een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven  

2.1.10 Meewerken aan welzijn op het werk 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV BC 143  vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 205  belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren  

2.2 Basiscompetenties voor de uitbreidingsmodules 

2.2.1 Werken met aromatische oliën 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 007 BC 301 de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie 
in de context van het werken met aromatische oliën uitleggen.   

LV 007 BC 302 indicaties en contra-indicaties voor een aromatherapie aangeven. 

LV 007 BC 303 eigenschappen van essentiële oliën beschrijven. 

LV 007 BC 304 winning van etherische oliën beschrijven. 

LV 007 BC 305 effecten van etherische oliën op lichaamsfuncties beschrijven en verklaren. 

LV 007 BC 306 de invloed van het limbisch systeem op het lichaam beschrijven. 

LV 007 BC 307 het belang van het chemotype aangeven. 

LV 007 BC 308 de toepassing van etherische oliën beschrijven. 

LV 007 BC 309 het gebruik van etherische oliën voor de verschillende stelsels verwoorden. 

LV 007 BC 310 essentiële oliën en aanverwante producten voor niet-medische (therapeutische) 
toepassingen kiezen. 

LV 007 BC 311 een behandelingsplan  voor niet-medische (therapeutische) toepassingen 
opmaken. 

LV 007 BC 312 een behandeling met aromatische oliën  voor niet-medische (therapeutische) 
toepassingen kiezen. 
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2.2.2 Voetreflexmassage 

 

LV 007 BC 313 een behandeling met aromatische oliën  voor niet-medische (therapeutische) 
toepassingen toepassen. 

LV 007 BC 314 een behandeling met aromatische oliën evalueren. 

LV 007 BC 315 een behandeling met aromatische oliën bijsturen. 

LV 007 BC 316 verschillende soorten draagoliën gebruiken. 

LV 007 BC 317 de invloed van etherische oliën aan het holistische relateren. 

LV 007 BC 318 het nodige materiaal voor een behandeling met aromatische oliën voorzien. 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 007 BC 319 de geschiedenis van de voetreflexologie beschrijven. 

LV 007 BC 320 de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie 
in de context van voetreflexmassage uitleggen. 

LV 007 BC 321 indicaties en contra-indicaties voor voetreflexmassage aangeven. 

LV 007 BC 322 op een reflexkaart de verschillende reflexzones aanduiden. 

LV 007 BC 323 de verschillende reflexzones op de voet van elkaar onderscheiden. 

LV 007 BC 324 ontspannings- en harmoniseringstechnieken op voetreflexzones toepassen. 

LV 007 BC 325 druktechnieken op voetreflexzones toepassen. 

LV 007 BC 326 een behandelingsplan voor  niet-medische (therapeutische) voetreflexmassage 
opmaken. 

LV 007 BC 327 massagetechnieken voor niet-medische (therapeutische) doeleinden op 
voetreflexzones kiezen. 

LV 007 BC 328 massagetechnieken voor niet-medische (therapeutische) doeleinden op 
voetreflexzones toepassen. 

LV 007 BC 329 massagetechnieken op voetreflexzones evalueren. 

LV 007 BC 330 massagetechnieken op voetreflexzones op basis van de evaluatie bijsturen. 

LV 007 BC 331 de noden van de cliënt inzake voetreflexmassage correct inschatten. 

LV 007 BC 332 de technieken  voor niet-medische (therapeutische) toepassingen aan de noden 
van de cliënt aanpassen. 

LV 007 BC 333 de functies van de ondersteunende hand aangeven. 

LV 007 BC 334 de voor- en nadelen van een tussenstof aangeven en indien nodig, correct 
gebruiken. 

LV 007 BC 335 het meridianenstelsel beschrijven. 

LV 007 BC 336 de vijf elementen aan de persoonlijkheid van de cliënt relateren. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Basiskennis voetverzorging (M LV G216) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerft de cursist een stevige theoretische onderbouw van weefselleer en anatomie 
in het kader van voetverzorging. Hij leert eveneens een behandelingsplan invullen om een 
nagelverzorging uit te voeren.  

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvereisten bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.1.3 Studieduur 

60 Lt TV 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Basiskennis voetverzorging CODE  

De cursist kan  

 persoonlijke klantgegevens noteren LV BC 115 

 de behandelingsruimte opruimen LV BC 126 

 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 

 de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de 
fysiologie in de context van verzorging uitleggen  

LV BC 200 

 de verschillende massagetechnieken, de verschillende 
massagehandelingen en hun effecten uitleggen  

LV BC 201 

 indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven  LV BC 202 

 de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van 
lichaamsverzorging opnoemen en verklaren  

LV BC 203 

 de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten  LV BC 204 

 belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren  LV BC 205 

 een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren  LV BC 206 

 de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de 
karakteristieke eigenschappen omschrijven  

LV BC 207 

 de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de 
karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven  

LV BC 208 

 apparaten voor lichaamsverzorging selecteren  LV BC 216 

 aandoeningen van het bewegingsstelsel in de context van de verzorging 
uitleggen  

LV BC 219 

 nagelaandoeningen herkennen LV BC 228 

 een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven LV BC 256 

 het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen LV BC 258 
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3.2 Module Initiatie voet- en nagelverzorging (M LV G217) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een eenvoudig behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een 
elementaire voetverzorging. Hij leert eveneens de verschillende mogelijkheden van manuele 
nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, de behandeling uitvoeren op basis van 
elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen 
aan de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader 
van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften 
worden geïntegreerd. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvereisten bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.2.3 Studieduur 

40 Lt PV 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Initiatie van de voet- en nagelverzorging CODE 

De cursist kan  

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar 
maken 

LV BC 002 

 de klant comfortabel en ergonomisch installeren LV BC 003 

 beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde 
handelingen 

LV BC 004 

 beschermingsmiddelen aanbrengen LV BC 005 

 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren LV BC 009 

 producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen LV BC 028 

 over de verstrekte behandelingen feedback vragen LV BC 030 

 op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheids-
problemen en de wensen van de klant technieken, materialen en 
producten voor voetverzorging afleiden 

LV BC 060 
 

 de voeten en nagels op een pedicure voorbereiden LV BC 063 

 nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen LV BC 064 

 nagels en nagelriemen weken LV BC 065 

 nagelriemen vorm geven LV BC 067 

 nagels reinigen LV BC 070 

 een verzorgingsproduct voor de voeten aanbrengen LV BC 076 

 persoonlijke klantgegevens noteren LV BC 115 

 de behandelingsruimte opruimen LV BC 126 

 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en 
verwijderen 

LV BC 129 

 hygiënisch werken LV BC 131 

 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 

 elementaire voetverbanden aanbrengen LV BC 220 
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3.3 Module Elementaire voetverzorgingstechnieken (M LV G218) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een 
nagelverzorging. Hij leert nagelverzorging, manueel en met apparaten uitvoeren, voetmassage en de 
techniek ter voorkoming van het ingroeien van de nagels. Hij leert de behandeling uitvoeren op basis 
van kennis van nagel en huid en hun anomalieën, van lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische 
producten, farmaceutische hulpmiddelen, materialen en apparaten. Hij leert de behandeling flexibel 
aanpassen naargelang de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie 
worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en 
milieuvoorschriften worden geïntegreerd. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvereisten bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.3.3 Studieduur 

60 Lt PV 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Elementaire voetverzorgingstechnieken CODE 

De cursist kan  

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie 
van de vooropgestelde handelingen 

LV BC 001 

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar 
maken 

LV BC 002 

 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren LV BC 009 

 moderne communicatiemiddelen klantgericht gebruiken LV BC 010 

 de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren LV BC 013 

 de behandelingen en bijhorende producten voorstellen LV BC 020 

 de gewenste behandelingen bespreken LV BC 021 

 discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen  LV BC 022 

 aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld 
moeten worden herkennen 

LV BC 023 

 producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen LV BC 028 

 het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren  LV BC 029 

 over de verstrekte behandelingen feedback vragen LV BC 030 

 op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, 
materialen en producten voor voetverzorging afleiden 

LV BC 060 

 de voeten en nagels op een pedicure voorbereiden LV BC 063 

 nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen LV BC 064 

 een voetmassage uitvoeren LV BC 073 

 technieken ter voorkoming van ingroeien van de nagel uitvoeren LV BC 074 

 de nagels lakken LV BC 075 

 de verkoopsruimte inrichten LV BC 104 

 een agenda raadplegen LV BC 109 

 persoonlijke klantgegevens noteren LV BC 115 

 de behandelingsruimte ontsmetten LV BC 127 

 hygiënisch werken LV BC 131 

 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 

 een behandelingsplan opmaken LV BC 211 

 oppervlakkig eelt verzorgen LV BC 222 
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3.4 Module Aanvullende technologie voetverzorging (M LV G219) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een behandelingsplan opmaken voor het uitvoeren van een volledige 
voetverzorging. Hij leert ook de verschillende mogelijkheden voor het uitvoeren van een 
voetverzorging, met en zonder apparaten, op basis van kennis over de voet, voetanomalieën, 
lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen en materialen. Hij 
verwerft de kennis over de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften m.b.t. de voetverzorging. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Basiskennis voetverzorging” of voldoet aan 
één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 
15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

60 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Aanvullende technologie voetverzorging CODE 

De cursist kan  

 persoonlijke klantgegevens noteren LV BC 115 

 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 
 

 de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de 
fysiologie in de context van verzorging uitleggen  

LV BC 200 

 de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van 
lichaamsverzorging opnoemen en verklaren  

LV BC 203 

 de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten  LV BC 204 

 belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren  LV BC 205  

 de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de 
karakteristieke eigenschappen omschrijven  

LV BC 207 

 de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de 
karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven  

LV BC 208 

 apparaten voor lichaamsverzorging selecteren  LV BC 216 

 veel voorkomende nagel- en huidaandoeningen herkennen  LV BC 218 

 voet- en teenafwijkingen herkennen  LV BC 221 

 het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen LV BC 258 
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3.5 Module Aanvullende voet- en nagelverzorging (M LV G220) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een behandelingsplan opmaken en het zelfstandig uitvoeren van een 
aangepaste voetverzorging bij klanten. Hij leert ook de behandeling aanpassen aan de invloeden 
ervan op de voet. Communicatievaardigheden en deontologie worden met het oog op het ontvangen 
van een klant bijgebracht. 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Initiatie voet- en nagelverzorging” of 
voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

60 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Aanvullende voet- en nagelverzorging CODE 

De cursist kan  

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie 
van de vooropgestelde handelingen 

LV BC 001 

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar 
maken 

LV BC 002 

 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren LV BC 009 

 de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op 
schoonheidsbehandelingen inschatten 

LV BC 024 
 

 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren LV BC 025 

 de klant naar een medisch specialist doorverwijzen LV BC 026 

 op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten 
van de behandeling advies geven 

LV BC 027 

 op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, 
materialen en producten voor voetverzorging afleiden 

LV BC 060 

 nagelplaat dunner maken LV BC 066 

 hulpmiddelen om de drukpunten te ontlasten aanbrengen LV BC 072 

 de verkoopsruimte inrichten LV BC 104 

 de klant over de schoonheidsproducten informeren LV BC 105 

 het gebruik van de schoonheidsproducten demonstreren LV BC 106 

 op basis van de kenmerken van de klant schoonheidsproducten 
aanbevelen 

LV BC 107 

 een advies en verkoopsgesprek voeren LV BC 108 

 de duur van de behandelingen inschatten LV BC 110 

 persoonlijke klantgegevens noteren LV BC 115 

 vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen LV BC 118 

 het eigen werk evalueren LV BC 121 

 met feedback van de klant omgaan LV BC 122 

 nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren LV BC 124 

 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en 
verwijderen 

LV BC 129 

 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 
 

 elementaire voetverbanden aanbrengen LV BC 220 

 huid- en nagelaandoeningen verzorgen LV BC 223 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Lichaamsverzorging – Voetverzorger  
Versie 1.0 BVR – ontwerp uitbreidingsmodules Pagina 17 van 19 

 een volledige voetverzorging uitvoeren LV BC 224 

3.6 Module Bijzondere voetverzorgingstechnieken (M LV G221) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist verbanden en specifieke verzorgingstechnieken toepassen in het 
kader voetverzorging. Hij leert ook de behandeling aanpassen. Communicatievaardigheden en 
deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, 
gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd aangebracht. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Elementaire voetverzorgingstechnieken” of 
voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

40 Lt PV 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Bijzondere voetverzorgingstechnieken CODE 

De cursist kan  

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie 
van de vooropgestelde handelingen 

LV BC 001 

 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar 
maken 

LV BC 002 

 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren LV BC 009 

 de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op 
schoonheidsbehandelingen inschatten 

LV BC 024 
 

 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren LV BC 025 

 de klant naar een medisch specialist doorverwijzen LV BC 026 

 op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten 
van de behandeling advies geven 

LV BC 027 

 op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, 
materialen en producten voor voetverzorging afleiden 

LV BC 060 

 een advies- en verkoopsgesprek voeren LV BC 108 

 de rekening maken LV BC 112 

 persoonlijke klantgegevens noteren LV BC 115 

 de eigen deskundigheid up to date houden LV BC 123 

 nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren LV BC 124 

 de behandelingsruimte ontsmetten LV BC 127 

 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 

 voet- en teenafwijkingen herkennen LV BC 221 

 voorbereidende handelingen bij het toepassen van hulpmiddelen voor de 
correcte groei van de teennagel uitvoeren 

LV BC 225 

 voorbereidende handelingen bij het toepassen van hulpmiddelen om de 
drukpunten te ontlasten uitvoeren 

LV BC 226 

 rekening houdend met trends specifieke technieken en verzorgingen 
toepassen 

LV BC 227 
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4 Uitbreidingsmodules 

4.1 Module Werken met aromatische oliën (UM LV G246) 

4.1.1 Situering van de module 

Etherische oliën hebben een weldadig effect op lichaam en geest, zowel stimulerend als ontspannend 
als zuiverend. Het werken met aromatische oliën wordt in diverse beroepen aangewend, onder meer 
bij masseurs, voetverzorgers en schoonheidsspecialisten. In deze uitbreidingsmodule betreft het enkel 
de niet-medische toepassingen. 

In deze uitbreidingsmodule verwerft de cursist de nodige kennis over het werken met essentiële oliën, 
draagoliën en andere relevante natuurlijke producten. Hij leert een behandelplan opstellen met als 
doel de cliënt correct advies te geven voor het veilig gebruik van aromatische oliën. Hij leert een 
massage met aromatische oliën zelfstandig uitvoeren. Veiligheids-, gezondheids- en 
milieuvoorschriften worden geïntegreerd.  

4.1.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Masseur of Voetverzorger, of voldoet aan 
één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 
15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.1.3 Studieduur 

160 Lt  

4.1.4 Basiscompetenties  

Module Werken met aromatische oliën CODE 

De cursist kan  

de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de 
fysiologie in de context van het werken met aromatische oliën uitleggen.   

LV 007 BC 301 

indicaties en contra-indicaties voor een aromatherapie aangeven. LV 007 BC 302 

eigenschappen van essentiële oliën beschrijven. LV 007 BC 303 

winning van etherische oliën beschrijven. LV 007 BC 304 

effecten van etherische oliën op lichaamsfuncties beschrijven en verklaren. LV 007 BC 305 

de invloed van het limbisch systeem op het lichaam beschrijven. LV 007 BC 306 

het belang van het chemotype aangeven. LV 007 BC 307 

de toepassing van etherische oliën beschrijven. LV 007 BC 308 

het gebruik van etherische oliën voor de verschillende stelsels verwoorden. LV 007 BC 309 

essentiële oliën en aanverwante producten voor niet-medische 
(therapeutische) toepassingen kiezen. 

LV 007 BC 310 

een behandelingsplan voor niet-medische (therapeutische) toepassingen 
opmaken. 

LV 007 BC 311 

een behandeling met aromatische oliën voor niet-medische (therapeutische) 
toepassingen kiezen. 

LV 007 BC 312 

een behandeling met aromatische oliën voor niet-medische (therapeutische) 
toepassingen toepassen. 

LV 007 BC 313 

een behandeling met aromatische oliën evalueren. LV 007 BC 314 

een behandeling met aromatische oliën bijsturen. LV 007 BC 315 

verschillende soorten draagoliën gebruiken. LV 007 BC 316 

de invloed van etherische oliën aan het holistische relateren. LV 007 BC 317 

het nodige materiaal voor een behandeling met aromatische oliën voorzien. LV 007 BC 318 

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 
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4.2 Module Voetreflexmassage (UM LV G247) 

4.2.1 Situering van de module 

Voetreflexmassage onderscheidt zich van de gewone voetmassage door specifieke doelgerichte 
technieken op reflexzones. De basiscompetenties van de uitbreidingsmodule “Voetreflexmassage” zijn 
afgeleid van het referentiekader aangereikt door de Belgische beroepsvereniging van Reflexologisten 
(BEVO).

1
  

In deze uitbreidingsmodule leert de cursist de reflexzones op de voet kennen. Hij leert de 
verschillende technieken voor voetreflexmassage aan en oefent deze grondig in. Hij maakt ook kennis 
met behandelings- en onderzoeksmethodes inzake voetreflexmassage. Het betreft enkel de niet-
medische toepassingen. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd. 

4.2.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Voetverzorger of Masseur of voldoet aan 
één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 
15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.2.3 Studieduur 

160 Lt  

4.2.4 Basiscompetenties 

Module Voetreflexmassage CODE 

De cursist kan  

de geschiedenis van de voetreflexologie beschrijven. LV 007 BC 319 

de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de 
fysiologie in de context van voetreflexmassage uitleggen. 

LV 007 BC 320 

indicaties en contra-indicaties voor voetreflexmassage aangeven. LV 007 BC 321 

op een reflexkaart de verschillende reflexzones aanduiden. LV 007 BC 322 

de verschillende reflexzones op de voet van elkaar onderscheiden. LV 007 BC 323 

het meridianenstelsel beschrijven. LV 007 BC 335 

de vijf elementen aan de persoonlijkheid van de cliënt relateren. LV 007 BC 336 

ontspannings- en harmoniseringstechnieken op voetreflexzones toepassen. LV 007 BC 324 

druktechnieken op voetreflexzones toepassen. LV 007 BC 325 

een behandelingsplan voor niet-medische (therapeutische) voetreflex-
massage opmaken. 

LV 007 BC 326 

massagetechnieken voor niet-medische (therapeutische) doeleinden op 
voetreflexzones kiezen. 

LV 007 BC 327 

massagetechnieken voor niet-medische (therapeutische) doeleinden op 
voetreflexzones toepassen. 

LV 007 BC 328 

massagetechnieken op voetreflexzones evalueren. LV 007 BC 329 

massagetechnieken op voetreflexzones op basis van de evaluatie bijsturen. LV 007 BC 330 

de noden van de cliënt inzake voetreflexmassage correct inschatten.  LV 007 BC 331 

de technieken voor niet-medische (therapeutische) toepassingen aan de 
noden van de cliënt aanpassen. 

LV 007 BC 332 

de functies van de ondersteunende hand aangeven. LV 007 BC 333 

de voor- en nadelen van een tussenstof aangeven en indien nodig, correct 
gebruiken. 

LV 007 BC 334 

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen 

LV BC 143 

 

                                                      
1
 BEVO, Het Belgisch curriculum voor voetreflexology (2011). 


