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ZELFSTANDIG GESPECIALISEERD
VOETVERZORGER
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CVOSG biedt jou een unieke kans om je certificaat van gespecialiseerde voetverzorger in 2 jaar te 
behalen. In samenwerking met CVO VTI Brugge kan je deze beroepsopleiding combineren met 
Aanvullende Algemene Vorming (AAV). De combinatie van beide opleidingen leidt tot het diploma 
secundair onderwijs.

Het concept is gebaseerd op een modulair systeem. De opleiding is samengesteld uit diverse 
onderdelen met een duidelijk omschreven inhoud. Deze modules worden stelselmatig opge-
bouwd, waarbij kennis, vaardigheden en attitudes van de cursisten dagelijks geëvalueerd worden 
(permanente evaluatie).

Je moet slagen voor de basismodules van de beroepsopleiding om te kunnen doorstromen naar 
het vervolg van de opleiding.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding heel wat toekomstperspectieven biedt.
Op de volgende bladzijden vind je de praktische informatie. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen.

Hartelijke groeten
Gina Ver Eecke (coördinator Beauty, Hair & Visagie - trajectcoach)
Joke Knockaert (trajectcoach – adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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De opleiding zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger hoort thuis in het studiegebied lichaams-
verzorging.

Een voetverzorger  geeft de basis- en aanvullende verzorging bij pijn of ongemak bij niet-risicovoe-
ten. De voetverzorger staat dus in voor de eerstelijns voetverzorging en is een belangrijke schakel 
in de samenwerking met podologen, artsen, schoonheidsspecialisten, orthopedische schoentech-
niekers, verpleegkundigen en mensen werkzaam in de thuiszorg. 

De term “gespecialiseerd” maakt een duidelijk onderscheid met voetverzorgers die enkel het 
esthetische aspect behandelen. De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger tracht door een 
juiste verzorging pijn te verminderen en te vermijden. Daarnaast beheert  hij/zij een praktijk op 
commercieel gebied.

De opleiding telt 480 lestijden

Over de opleiding

De opleiding wordt bekrachtigd met een certificaat, erkend door het Ministerie van Onderwijs. 
Met deze beroepskwalificatie kan je zowel zelfstandig starten als esthetische en medische voetver-
zorger in hoofd- of bijberoep, of kan je aan de slag als werknemer. 

Dit certificaat leidt in combinatie met het certificaat aanvullende algemene vorming (780 lestijden) 
tot het diploma secundair onderwijs. Wie reeds bij de aanvang van de opleiding in het bezit is van 
een diploma secundair onderwijs, ontvangt een diploma secundair onderwijs bij het beëindigen 
van de opleiding. 

Studiebewijzen

• Opleiding gemakkelijk combineerbaar met gezin en werken
• Mogelijkheid om via volwassenenonderwijs je diploma secundair onderwijs te behalen
• Officiële certificering door Ministerie van Onderwijs
• Leerkrachten zijn vakspecialisten met jarenlange ervaring
• Jongeren kunnen fiscaal ten laste blijven van hun ouders met behoud van groeipakket (vroe-

gere kinderbijslag) en kunnen werken onder het statuut van studentenjob.

Troeven

Beauty & Hair / Grime & Visagie
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Je wordt toegelaten tot het opleidingsgedeelte AAV onder de volgende voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar of je wordt 18 ten laatste op 31 december 

van hetzelfde kalenderjaar (je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht);
• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.
• Je heb een intakegesprek met de trajectcoach gehad

Via een intake wordt nagegaan of je
• over voldoende capaciteiten, waaronder voldoende kennis van de Nederlandse taal, beschikt 

om met kans op slagen deze opleiding te doorlopen, eventueel mits remediëring; 
• voldoende gemotiveerd bent om je ten volle te engageren voor deze opleiding;
• voldoende draagkracht hebt.

Op basis van de gegevens van deze intake wordt een advies geformuleerd i.v.m. met de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden
Diploma secundair onderwijs

Ben je jonger dan 25, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag.

Groeipakket (vroeger kinderbijslag)

Je wordt toegelaten tot de beroepsopleiding onder de volgende voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar  of 15 jaar en  je hebt de eerste twee 

leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd;
• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.

Wanneer je enkel de beroepsopleiding doet, is geen intake vereist.

Beroepsopleiding

1. Je neemt deel aan 1 infomoment 
2. Je leest deze infobrochure
3. Je contacteert  VDAB, OCMW, vakbond of mutualiteit
4. Je maakt een afspraak voor intake met de trajectcoach
5. Je schrijft je definitief in + betaalt tijdig
6. Je neemt deel aan de introductieweek

Stappenplan
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Begeleiding
Trajectcoach
De trajectcoach is een aanspreekpunt en 
een vertrouwenspersoon. Je kan bij de 
trajectcoach terecht met je vragen over taal- 
en leerbegeleiding. Ze zoekt mee naar een 
traject op maat wanneer het modeltraject 
voor jou niet van toepassing is. 

Joke Knockaert
trajectcoach@cvosg.be

Gina Ver Eecke
trajectcoach@cvosg.be

Evaluatie
Enkele belangrijke afspraken i.f.v. evaluatie
• Je wordt verwacht dat je minstens 1 model meebrengt naar de les. Indien dit om bepaalde 

redenen onmogelijk is, moet dit vooraf besproken worden met de leerkracht. 
• Een cursist kan enkel aan de les deelnemen wanneer hij/zij materiaal mee heeft. Indien de 

cursist niets mee heeft, mag hij/zij niet deelnemen aan de les. 
• In de lessen wordt enkel Nederlands gesproken. Elke cursus vereist dan ook een goede 

basiskennis van het Nederlands. De trajectbegeleider kan tijdelijk extra ondersteunende 
faciliteiten toekennen of je doorverwijzen naar NT2 voor een aangepast leertraject 

Hoe wordt er geëvalueerd?
In de modules van beauty, hair en visagie gebeurt de evaluatie van de leerplandoelstellingen 
steeds op 3 manieren: 
• permanente evaluatie door observatie. 
• gespreide evaluatie: zowel theorie, praktijk als houdingen. 
• eindevaluatie: zowel theorie, praktijk als houdingen. 

De leerplandoelstellingen hebben niet allemaal hetzelfde 
gewicht, sommige  leerplandoelstellingen zijn belangrijker en 
wegen dus zwaarder door in een evaluatie. Het is het totaalbeeld 
van permanente evaluatie + gespreide evaluatiemomenten + 
eindevaluatie dat bepalend is voor de eindscore en het wel of 
niet slagen voor een module. 
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Beroepsopleiding - 2 jaar
Lesprogramma

Kostprijs

Wij helpen jou graag bij de aankoop 
van professioneel materiaal aan 
groothandelsprijs, met daarbij 
extra schoolkorting. School 
voorziet verschillende pak-
ketten. Je kiest zelf welke pakket 
je via school aankoopt en wat je 
zelf aankoopt. Je koopt steeds het 
volledige pakket aan. De aankoop-
prijs van de aangekochte pakketten 
wordt via factuur bijgerekend in het 
betalingsoverzicht. 

Aankoop eigen  
materiaal

Deel 1(september-januari) Voetverzorging 1
Deel 2 (februari-juni) Voetverzorging 2
Deel 3 (september-juni) Gespecialiseerde voetverzorging

Het inschrijvingsgeld bedraagt  maximaal €300 per semester en wordt bepaald door je 
statuut. Tijdens de intake bekijkt de trajectcoach onder welke categorie je valt en welke 
voordelen voor jou van toepassing zijn. Daarnaast betaal je ook voor je syllabussen en het 
gebruik van verbruiksgoederen zoals voetcrème, BS-span, verbanden enz.
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• Indien je niet naar de les kan komen, breng je een papier van wettige afwezigheid mee.
• GSM kan enkel in noodgevallen
• Je laat je werkpost steeds netjes achter
• Je draagt zorg voor het materiaal
• Je houdt je aan de lestijden
• Je neemt je materiaal steeds weer mee naar huis.

Afspraken

Wie zijn/haar diploma secundair onderwijs wil behalen via het volgen van deze beroeps-
opleiding, moet naast de beroepsopleiding ook AAV volgen.
De lessen AAV gaan door  op maandag in VTI Brugge (Boeveriestraat 73).

Diploma secundair onderwijs 
2 jaar
Voor wie

Lesprogramma
• Nederlands
• Frans
• Wiskunde
• ICT
• Macusa
• Wetenschappen
• Maatshcappij
• Cultuur
We volgen de schoolkalender, er is dus geen les tij-
dens de officiële schoolvakanties en op feestdagen.

Kostprijs
Je betaalt voor AAV geen inschrijvingsgeld, je 
betaalt enkel cursusmateriaal, 10 euro/module.

Behaal je via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer je diploma secundair onderwijs, dan 
kan je een premie aanvragen. Per opleiding krijg je maximaal een premie van €600.
Je kan deze pas aanvragen na het behalen van je  diploma secundair onderwijs.

Premie



Twijfel je nog? Heb je vragen over een cursus? Kom naar één van onze infomomenten 
of mail naar info@cvosg.be

Co
nt

ac
t E-MAIL

WEBSITE

TELEFOON

ADRES

info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


