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Basis Opleiding Pedicure
Met de basisopleiding pedicure (MBO-niveau 3) kunt u de
voeten van mensen met allerlei voetproblemen verzorgen.
Teennagels worden professioneel geknipt, de nagelplaat
dunner gefreesd, eelt en likdoorns worden verwijderd en
als dat nodig is kunnen er hulpmiddelen worden aangemeten om klachten te verhelpen of te verminderen. De
pedicure signaleert, adviseert en verwijst, indien nodig,
door naar andere disciplines.

De beroepsprak jk
Eenmaal in het bezit van het erkende branche diploma
kan het vak op verschillende manieren worden uitgeoefend.
Als pedicure werkt u in een behandelruimte in uw privé
woning, bij cliënten aan huis of in combina e met een
schoonheidssalon, sauna of schoenenzaak.
In een dienstverband bij ziekenhuizen, zorginstellingen of als
medewerker bij een zelfstandige (medisch) pedicure,
podoloog, podotherapeut, schoonheidsspecialist of
beautycenter behoort tevens tot de mogelijkheden.

Inhoud opleiding
Het lesprogramma bestaat uit een theorie- en prak jkgedeelte. In de theorielessen behandelen we de bouw en
werking van het menselijk lichaam.
Daarnaast komen ziekteleer, kennis van schoenen,
steunzolen en verband- en hulpmiddelen, het maken en
aﬂezen van blauwdrukken en de HAM-code aan de orde.
(Hygiënisch omgaan met cliënt en materiaal).
Tijdens deze opleiding krijgt u veel informa e gekoppeld
aan het vereiste beroepscompeten eproﬁel. Er zit mogelijk
een verschil tussen de opleidingscultuur die u misschien
tot op heden gewend bent.
Competen egericht onderwijs is een vorm van ac ef
onderwijs waarbij u kennis wordt aangedragen, maar
waarbij u ook zelfstandig of in groepsverband opdrachten
gaat maken om de lesstof eigen te maken. U brengt de opgedane theorie op een verantwoorde manier in de prak jk.
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gedurende de opleiding overdag gegeven. U ontvangt
jdens een van de eerste lessen de exacte data, zodat u
deze avonden kunt vrij plannen.
Het branchediploma pedicure
De opleiding pedicure is gebaseerd op MBO niveau 3.
Pediroda verzorgt voor het erkende branchediploma een
éénjarige opleiding dat recht gee op het lidmaatschap
van de branche-organisa e ProVoet. Onze opleiding
pedicure is onderverdeeld in een zestal modules die
tezamen vier examen onderdelen vormen.
De volgende competen es worden u jdens de opleiding
pedicure aangeleerd:
• Algemene Anatomie en Fysiologie
• Speciﬁeke Anatomie en Fysiologie, Pathologie en
Orthopedie
• Theorie van de prak jk/Kri sche beroepssitua es en
blauwdrukken
• Ondernemersvaardigheden
• Hygiëne, Arbo en Milieu (HAM-code)
• Proeve van bekwaamheid (prak jkexamen)
Hee u al eerder een diploma behaald voor de Algemene
Anatomie en Fysiologie of ondernemen, dan kunt u voor
deze vakken vrijstelling aanvragen.
Het basisdiploma stelt u in staat een eigen prak jk op te
starten, als zelfstandig ondernemer.
Het basisdiploma gee recht op toela ng tot de opleiding
Medisch Pedicure.
Het TCI diploma is zo waardevol dat het grote waarde
hee op de arbeidsmarkt.

Onderdeel van de opleiding zijn 4 lessen ondernemersvaardigheden, 1 workshop materialen en instrumentkennis en een les voorlich ng medisch pedicure, deze worden
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Opleidingsduur
De opleiding Pedicure duurt 11 tot 14 maanden (afhankelijk van tussen jdse vakan eperiode). Het aantal lessen is
verdeeld over 42 dagdelen van 3 uur gedurende 1 avond
of 1 ochtend per week. U dient naast de lessen minimaal
2 uur per dag aan huiswerk/zelfstudie te besteden. Voor de
extra vakken voor het verkrijgen van het branchediploma
gaat u 2 avonden extra naar school. De lessen ondernemersvaardigheden worden digitaal, in de vorm van vier vooraf
opgenomen webinars aangeboden.

Toela ngseisen
Voor de opleiding Pedicure is geen vooropleiding vereist.
Het niveau van de opleiding Pedicure staat ongeveer
gelijk aan dat van een mbo-opleiding. De ervaring leert
dat u, met de juiste mo va e en doorze ngsvermogen,
de opleiding goed kunt volgen.

Kostenoverzicht
Inschrijfgeld opleiding

€

125,00

Lesgeld voor de gehele opleiding

€

2.350,00

€

185,00

v.a. €

450,00

€

70,00

€

65,00

(assessmentgesprek ondernemersvaardigheden)

Mondeling examen*

€

165,00

3 keer theorie examen à € 100,00

€

300,00

Prak jkexamen*

€

170,00

(betaling direct na aanmelding en gee recht op deﬁni eve inschrijving)

(betaling d.m.v. automa sche incasso in 12 gelijke maandelijkse termijnen)

Boekenpakket en lesmateriaal (incl. 9% BTW)
(betaling d.m.v. automa sche incasso jdens de eerste termijnbetaling)

Het lesgeld kan ook in zijn geheel voor aanvang van de
opleiding worden voldaan. In geval van betaling van het
volledige bedrag voor het begin van de opleiding, zal het
inschrijfgeld in mindering worden gebracht.

Onze lesloca es:
•
•
•
•
•
•

Almelo
Apeldoorn
Ro erdam
Weesp
Zaltbommel
Zwolle

Inschrijving
Inschrijvingen geschieden op volgorde van binnenkomst
van de aanmeldingsformulieren. Er kunnen geen plaatsen
gereserveerd worden. Wilt u zeker zijn van een opleidingsplaats, dan adviseren wij u om u op jd in te schrijven. Om
de kwaliteit van de opleiding hoog te houden is er een
maximum aantal leerlingen per groep van 10 ingesteld.
Vol is dus vol.

Bovenstaande kosten worden rechtstreeks aan PediRoda voldaan

Basis werkpakket (excl. 21% BTW)
Werk en beroepskleding
volgens de Code van het Voetverzorgingsbedrijf

Gebruik E-learning* (per jaar)
(Digitaal por olio t.b.v. de ondernemersvaardigheden

* De examenkosten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen van het
examenbureau. Het totaalbedrag bestaat uit alle deelexamens en
cijferverwerking.
* Prak jkexamens en mondelinge examens op de schoolloca es Almelo
tegen meerprijs à 50,00.

Contact
U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen.
Per e-mail op info@pediroda is verreweg het meest eﬃciënt.
Wij beantwoorden uw vragen of sturen de door u gevraagde
informa e zo spoedig mogelijk naar u toe.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord. U kunt ons
bereiken via telefoonnummer 0548 - 545 077.
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PediRoda - Parmentierweg 18 - 7602 PW Almelo
Tel. 0548 - 545 077 - info@pediroda.nl - www.pediroda.nl

