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UITBREIDINGSMODULES 

Naam Code Lestijden 

Cosmetische hydrobehandelingen UM LV 248 80 

Cosmetische lymfedrainage UM LV 245 80 

Voetreflexmassage UM LV G247 160 

Werken met aromatische oliën UM LV G246 160 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanvullend leerplan 

Dit leerplan vormt een aanvulling bij de leerplannen 

 Masseur (goedkeuringscode: 2011/532/6//D) en 

 Voetverzorger (goedkeuringscode: 2011/534/6//D) 

van het studiegebied LICHAAMSVERZORGING. 

 

Het heeft enkel betrekking op de uitbreidingsmodules bij deze opleidingen, die in een latere fase 
werden ontwikkeld en goedgekeurd (goedkeuringsdatum BVR 1 maart 2013 - B.S. 5 april 2013). 

De uitbreidingsmodules maken geen deel uit van de basisopleidingen. Ze beogen een uitbreiding, 
verdieping of verbreding van de kennis en vaardigheden uit de vermelde basisopleidingen.  

Elke uitbreidingsmodule wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

 

1.2 Netoverschrijdend project 

Dit leerplan is tot stand gekomen binnen een netoverschrijdende werkgroep, waaraan 8 centra voor 
volwassenenonderwijs hebben deelgenomen. 

De meerwaarde van dergelijk samenwerkingsverband is niet enkel beperkt tot het onderling 
afstemmen van het programma, maar heeft tevens geleid tot een gelijkgerichte visie tussen de 
leerkrachtenteams van de verschillende centra. 

In dit leerplan worden de basiscompetenties uit het opleidingsprofiel waar nodig geconcretiseerd en 
geoperationaliseerd. 

 

1.3 Totstandkoming van het leerplan 

Dit leerplan kwam tot stand met medewerking van volgende centra voor volwassenenonderwijs: 

 CVO De Oranjerie, Diest 

 CVO HIK, Geel 

 CVO ISBO, Zelzate 

 CVO Leerstad, Lokeren 

 CVO Sint-Godelieve, Brugge 

 PCVO Dender en Schelde, Oudenaarde/ Ninove 

 PCVO Het Perspectief, Gent 

 PCVO Waas en Durme, Lokeren 

 SCVO SIVO, Antwerpen 
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2 BEGINSITUATIE 

Zie instapvoorwaarden bij elke uitbreidingsmodule. 
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3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE UITBREIDINGS-
MODULES 

3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Zie algemene doelstellingen bij elke uitbreidingsmodule. 

  

3.2 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen in de verschillende uitbreidingsmodules aan bod. Deze 
sleutelvaardigheden zijn een selectie uit de integrale lijsten met sleutelvaardigheden van de 
‘basis’opleidingen Masseur en Voetverzorger. 

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 proactief 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 

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 

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 

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

SV 32 

Zin voor 
samenwerking 

In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken. 

SV 35 
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4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 

Voor deze uitbreidingsmodules zijn lokalen vereist die beantwoorden aan de reglementaire eisen op 
het vlak van veiligheid, gezondheid, ergonomie en milieu en met voldoende opbergruimte voor 
materialen, producten en leermiddelen. 

De hiernavolgende minimale materiële vereisten zijn voor elke uitbreidingsmodule specifiek. De 
basisuitrusting is afhankelijk van het aantal cursisten. Er dienen voldoende werkposten, materialen en 
apparaten te zijn voor al de werkende cursisten. 

 

4.1 COSMETISCHE HYDROBEHANDELINGEN 

Nutsvoorzieningen  

 Koud en warm water  

 Voorziening voor handhygiëne  

 Aangepaste verlichting  

 Stopcontacten, die voldoen aan de veiligheidsnormen  

 Douche 

 Hydromassagebad
1
  

Multimedia en illustratiemateriaal  

Meubilair  

 Werktafels op wieltjes  

 Massagetafel  

 Bergruimte  

Materiaal  

 Materiaal, gereedschappen en producten voor de toepassingen in cosmetische 
hydrobehandelingen  

 Beschermkledij (schort,…)  

 Ontsmettingsproducten 

 Linnen (handdoeken, beschermhoezen,…)  

 

4.2 COSMETISCHE LYMFEDRAINAGE 

Nutsvoorzieningen  

 Koud en warm water  

 Voorziening voor handhygiëne  

 Aangepaste verlichting  

 Stopcontacten, die voldoen aan de veiligheidsnormen  

Multimedia en illustratiemateriaal  

Meubilair  

                                                      

1
 Voor de realisatie van leerplandoelstellingen die betrekking hebben op andere apparatuur die niet in 

het CVO aanwezig (bijv. sauna, stoombad, jetstream,…), is het aan te bevelen de lessen te laten 
doorgaan bij derden waar de infrastructuur wel aanwezig is.  
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 Werktafels op wieltjes  

 Massagetafel  

 Bergruimte  

Materiaal  

 Materiaal, gereedschappen en producten voor de toepassingen in cosmetische lymfedrainage  

 Beschermkledij (schort,…)  

 Linnen (handdoeken, beschermhoezen,…)  

 

4.3 VOETREFLEXMASSAGE 

Nutsvoorzieningen  

 Koud en warm water  

 Aangepaste verlichting  

 Voorziening voor handhygiëne  

 Stopcontacten, die voldoen aan de veiligheidsnormen  

Multimedia en illustratiemateriaal  

Meubilair  

 Werktafels 

 Bergruimte  

 Pedicurestoel of massagetafel 

 Tabouret op wieltjes  

Materiaal  

 Materiaal, gereedschappen en producten voor de toepassingen in voetreflexmassage  

 Voetbad  

 Beschermkledij 

 Linnen (handdoeken, papieren rol e.d.)  

 

4.4 WERKEN MET AROMATISCHE OLIËN 

Nutsvoorzieningen  

 Koud en warm water  

 Voorziening voor handhygiëne  

 Aangepaste verlichting  

 Stopcontacten, die voldoen aan de veiligheidsnormen  

Multimedia en illustratiemateriaal  

Meubilair  

 Werktafels op wieltjes  

 Massagetafel  

 Bergruimte  
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Materiaal  

 Materiaal, gereedschappen en producten voor de toepassingen in het werken met 
aromatische oliën 

 Een set met minimum 20 verschillende aromatische oliën  

 Beschermkledij 

 Linnen (handdoeken, beschermhoezen,…)  
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5 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

De in dit leerplan opgenomen uitbreidingsmodules veronderstellen een gedegen vooropleiding en 
richten zich tot cursisten die een voorafgaande opleiding Masseur, desgevallend Voetverzorger 
hebben gevolgd (zie instapvoorwaarden per module), of die een set van  gelijkwaardige aangetoonde 
verworven competenties hebben verworven. 
 
De technieken worden theoretisch uitgelegd en praktisch toegepast op medecursisten. De theorie 
wordt daarbij bij voorkeur geïntegreerd in de praktijk aangebracht.  
 
Daarna wordt, zo vlug mogelijk, overgegaan tot het werken met modellen/klanten. Hierdoor kan 
praktijkervaring worden opgedaan in een situatie die zo dicht mogelijk bij een werkelijke professionele 
situatie aansluit. De voeling met het werkveld wordt steeds beklemtoond via een opvolging ervan. 
Hiertoe beschikt het CVO het best over een eigen klantenbestand en een organisatie. 
  
De beginselen van kwaliteitszorg worden toegepast. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het 
probleemoplossend werken en aan de werkvoorbereiding. Aandacht wordt er tevens besteed aan 
verantwoord gebruiken van producten, instrumenten/apparaten, materialen en uitrusting/meubilair. De 
kennis wordt bij de cursist regelmatig getoetst (gespreide evaluatie).  
 
Het stimuleren van de creativiteit vraagt van de leraar een doordachte aanpak. Het aanleren van 
goede werkmethodes/correcte technieken is daarbij heel belangrijk en de eigen inbreng van de cursist 
leidt tot een grotere succesbeleving. De nadruk wordt gelegd op het bevorderen van de 
zelfwerkzaamheid.  
 
Oog hebben voor het esthetische aspect van de realisaties en oog hebben voor het commercieel 
aspect zijn andere belangrijke uitgangspunten. Aan kwaliteitscontrole wordt voortdurend aandacht 
geschonken.  
 

Klassikale demonstratie en doceren en klassikale en individuele opdrachten, naast individuele 
begeleiding. 



Leerplan Uitbreidingsmodules SG LICHAAMSVERZORGING - 31 mei 2013 12 

6 EVALUATIE VAN DE CURSISTEN  

Het leerplan voorziet niet in concrete opdrachten. Opgaven moeten opgesteld worden in functie van 
de te bereiken doelstellingen, de beschikbare tijd en het voorhanden zijnde materiaal en materieel. 

Elke doelstelling van het leerplan moet ten minste één keer geëvalueerd worden. Als alle cursisten 
alle opgaven uitgevoerd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk of de 
doelstellingen bereikt werden. 

Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen of een opdracht uitvoeren, krijgt elk aspect hiervan 
de aandacht. 

Binnen de doe-activiteiten zijn een aantal factoren te onderscheiden: 

 cognitieve factoren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; 

 psycho-motorische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhoudingen, gebruik van 
materialen, oog-handcoördinatie, evenwicht; 

 werkmethode en attitudes: bijv. werken binnen vooropgestelde limieten, thema's, tijd, 
aantallen en formaten; orde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, organisatie, sociale 
omgang, veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, 
zelfstandigheid; 

 beoordelingsvermogen. 

Er kan ook op verschillende momenten worden geëvalueerd: tijdens het opstellen van een 
bewerkingsvolgorde, tijdens of na een bewerking of na een afwerking. Duidelijke afspraken met de 
cursisten zijn hierbij noodzakelijk. Indien deze openheid er niet is, ontstaan betwistingen en blijft 
zelfevaluatie uit. 

Evaluatie van praktijk is een oordeel over: 

 een proces: evaluatie van de vorderingen en attitudes op geregelde tijdstippen en bij 
momentopnames tijdens de realisatie of dienstverlening; 

 een product: evaluatie van het product of de gepresteerde dienst. 

Een zinvolle opdracht werkt een zinvolle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten door positieve 
appreciatie, maar wijs op fouten en tekortkomingen. Tussentijdse evaluaties en de evolutie van de 
cursist zijn van groot belang voor de eindevaluatie. 

Maak duidelijke afspraken met de cursist, zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke 
opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ontwikkelt zo het vermogen om het eigen 
werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers 
zelfevaluatie. 
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7 UITBREIDINGSMODULE: COSMETISCHE HYDROBEHANDELINGEN (UM LV 248 – 80 LESTIJDEN) 

7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

De uitbreidingsmodule “Cosmetische hydrobehandelingen” is aanvullend op de opleiding Masseur en omvat diverse toepassingen van hydrobehandelingen 
met comfort- en cosmetische doeleinden (bijv. hydromassages, pakkingen,..). 

In deze uitbreidingsmodule leert de cursist een cosmetische hydrobehandeling, zoals een peeling, een masker en een pakking, uitvoeren. Hij leert 
verschillende technieken toepassen en behandelingen flexibel aanpassen naargelang de invloeden ervan op het lichaam en het reactievermogen van de huid. 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd. 

 

7.2 BEGINSITUATIE  

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

 

7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

indicaties en contra-indicaties voor cosmetische 
hydrobehandelingen aangeven. 

BC 343 Cosmetische hydrobehandelingen: 

 Indicaties 

 Contra-indicaties 

 

ontsmettingsmiddelen en –methodes relevant voor 
hydrobehandelingen beschrijven. 

BC 344 Hygiëne: 

 Persoonlijke hygiëne 

 Legionella  

 

verzorgende producten voor hydrobehandelingen beschrijven. BC 345 Productenleer in functie van de beoogde 
hydrobehandeling(en): 

 Toepassingsvorm 

 Actieve bestanddelen 

 Doel  
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Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

benodigde apparatuur voor hydrobehandelingen beschrijven. BC 346 Apparatuur voor hydrobehandelingen: doel, werking en 
onderhoud van: 

 Hydromassagebad 

 Sauna en/of stoombad 

 Jetstream of gelijkaardig 

Heb ook oog voor actuele tendenzen. 

Voor apparatuur die niet in het CVO 
aanwezig is of behandelingen die niet 
in het CVO zelf kunnen aangeleerd 
worden, is het aangewezen gebruik te 
maken van infrastructuur van derden. 

verschillende hydrobehandelingstechnieken beschrijven. BC 347 Behandelingstechnieken: 

 Pakking 

 Sub-aquamassage 

 Peeling  

een behandelingsplan voor hydroverzorging opmaken. 

een cosmetische hydrobehandeling kiezen. 

een cosmetische hydrobehandeling uitvoeren. 

een cosmetische hydrobehandeling evalueren. 

een cosmetische hydrobehandeling op basis van de evaluatie 
aanpassen. 

het nodige materiaal voor een cosmetische hydrobehandeling 
voorzien. 

BC 348 

BC 349 

BC 350 

BC 351 

BC 352 

BC 353 

Cosmetische hydrobehandelingen: 

 Verschillende soorten pakkingen 

 Badbehandeling(en) 

 Sauna/stoombad 

Benodigdheden in functie van de beoogde 
behandeling 

 

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en 
gezondheid toepassen. 

BC 143 Ontsmettingsprocedures Besteed hier zeker de nodige aandacht 
aan de hygiëne van de apparatuur. Zie 
ook BC 346. 

 

7.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

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

SV 12 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken.  SV 32 
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Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.  SV 35 

 



Leerplan Uitbreidingsmodules SG LICHAAMSVERZORGING 31 mei 2013 16 

8 UITBREIDINGSMODULE: COSMETISCHE LYMFEDRAINAGE (UM LV 245– 80 LESTIJDEN) 

8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

Lymfedrainage is een zachte massage die de afvoer van afvalstoffen en lymfe verbetert, de aanmaak van nieuwe lymfevaatjes stimuleert, de organen beter 
doet werken en de celvernieuwing bevordert. 

In deze uitbreidingsmodule leert de cursist een manuele lymfedrainage voor cosmetische doeleinden op het lichaam uitvoeren. Hij leert de behandeling 
flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op het lichaam en aan het reactievermogen van de huid. Het betreft enkel de niet-medische toepassingen op basis 
van de Vodder-methode. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd. 

 

8.2 BEGINSITUATIE  

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

 

8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

het lymfevatenstelsel en de werking ervan beschrijven. BC 302 Anatomie en fysiologie van het lymfevatenstelsel  

indicaties en contra-indicaties voor het uitvoeren van 
lymfedrainage aangeven. 

BC 301 Lymfedrainage: 

 Indicaties 

 Contra-indicaties 

Attendeer de cursisten op de grenzen 
van de beroepsbekwaamheid. 
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Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

manuele lymfedrainagehandelingen kiezen. 

manuele lymfedrainagebehandelingen toepassen. 

manuele lymfedrainagebehandelingen evalueren. 

manuele lymfedrainagebehandelingen bijsturen. 

BC 303 

BC 304 

BC 305 

BC 306 

Manuele lymfedrainages: 

 Aangezicht  

 Achterhoofd 

 Hals 

 Thorax 

 Rug 

 Buik 

 Zitvlak en lenden  

 Bovenste en onderste ledematen 

Heb aandacht voor een correct 
drukgebruik. 

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en 
gezondheid toepassen 

BC 143   

 

8.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

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 

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

SV 28 

 



Leerplan Uitbreidingsmodules SG LICHAAMSVERZORGING 31 mei 2013 18 

9 UITBREIDINGSMODULE: VOETREFLEXMASSAGE (UM LV G247 – 160 LESTIJDEN) 

9.1 ALGEMENE DOELSTELLING 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). 

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. 

 

9.2 BEGINSITUATIE  

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. 

 

9.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC/ED/U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

BO LV 
007

2
 

BO LV 
009

3
 

de geschiedenis van de voetreflexologie beschrijven. BC 319 BC 325   

                                                      

2
 Code van het opleidingsprofiel Voetverzorger 

3
 Code van het opleidingsprofiel Masseur 
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Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC/ED/U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

BO LV 
007

2
 

BO LV 
009

3
 

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

BC 320 BC 326 Begrippen van anatomie en fysiologie in de context 
van voetreflexmassage: 

 Zenuwstelsel 

 Hormonenstelsel 

 Spijsverteringsstelsel 

 Bloed- en lymfevatenstelsel 

 Bewegingsstelsel 

 Ademhalingsstelsel 

 

indicaties en contra-indicaties voor voetreflexmassage 
aangeven. 

BC 321 BC 327 Voetreflexmassage: 

 Indicaties 

 Contra-indicaties 

 

op een reflexkaart de verschillende reflexzones aanduiden. 

de verschillende reflexzones op de voet van elkaar 
onderscheiden. 

BC 322 

BC 323 

BC 328 

BC 329 

Reflexzones: 

 Plantair 

 Dorsaal 

 Mediaal 

 Lateraal  

 

het meridianenstelsel beschrijven. BC 335 BC 341   

de vijf elementen aan de persoonlijkheid van de cliënt relateren. BC 336 BC 342 De vijf elementen: water, vuur, aarde, hout, metaal  



Leerplan Uitbreidingsmodules SG LICHAAMSVERZORGING 31 mei 2013 20 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC/ED/U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

BO LV 
007

2
 

BO LV 
009

3
 

ontspannings- en harmoniseringstechnieken op voetreflexzones 
toepassen. 

druktechnieken op voetreflexzones toepassen. 

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

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

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

massagetechnieken op voetreflexzones evalueren. 

massagetechnieken op voetreflexzones op basis van de 
evaluatie bijsturen. 

BC 324 

BC 325 

BC 326 
 

BC 327 
 

BC 328 
 

BC 329 

BC 330 

BC 330 

BC 331 

BC 332 
 

BC 333 
 

BC 334 
 

BC 335 

BC 336 

  

de noden van de cliënt inzake voetreflexmassage correct 
inschatten.  

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

BC 331 

BC 332 

BC 337 

BC 338 

 Relateer de invloed van 
voetreflexmassage aan het 
holistische. 

de functies van de ondersteunende hand aangeven. BC 333 BC 339  Attendeer de cursist op een 
correcte handplaatsing. 

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

BC 334 BC 340 Tussenstoffen voor voetreflexmassage  

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en 
gezondheid toepassen. 

BC 143 BC 143   

 

9.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

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 
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Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te verlenen. SV 08 
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10 UITBREIDINGSMODULE: WERKEN MET AROMATISCHE OLIËN (UM LV  G246– 160 LESTIJDEN) 

10.1 ALGEMENE DOELSTELLING 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. 

 

10.2 BEGINSITUATIE  

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. 
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10.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC/ED/U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

BO LV 
007 

BO LV 
009 

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

het gebruik van etherische oliën voor de verschillende stelsels 
verwoorden.   

BC 301 
 
 

BC 309 

BC 307 
 
 

BC 315 

Begrippen van anatomie en fysiologie in de 
context van aromatische oliën: 

 Zenuwstelsel 

 Hormonenstelsel 

 Spijsverteringsstelsel 

 Bloed- en lymfevatenstelsel 

 Bewegingsstelsel 

 Ademhalingsstelsel 

 Huid 

 

indicaties en contra-indicaties voor een aromatherapie 
aangeven. 

BC 302 BC 308 Aromatherapie: 

 Indicaties 

 Contra-indicaties 

Attendeer de cursist op de grenzen van 
de beroepsuitoefening. 

eigenschappen van essentiële oliën beschrijven. 

winning van etherische oliën beschrijven. 

effecten van etherische oliën op lichaamsfuncties beschrijven en 
verklaren. 

het belang van het chemotype aangeven.  

de toepassing van etherische oliën beschrijven. 

BC 303 

BC 304 

BC 305 
 

BC 307 

BC 308 

BC 309 

BC 310 

BC 311 
 

BC 313 

BC 314 

Essentiële oliën (minimum  20 verschillende): 

 Eigenschappen in functie van de 
werking 

 Winning 

 Effecten  

 Eventuele contra-indicaties 

Onderscheid tussen essentiële oliën /vs/ 
draagoliën 

Wijs er de cursisten op dat “essentiële 
oliën”, “etherische oliën” en 
“aromatische oliën” synoniemen zijn. 

de invloed van het limbisch systeem op het lichaam beschrijven. BC 306 BC 312 Het limbisch systeem:  

 Functies 

 Relatie tot geuren 
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Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC/ED/U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

BO LV 
007 

BO LV 
009 

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

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

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

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

een behandeling met aromatische oliën evalueren. 

een behandeling met aromatische oliën bijsturen. 

verschillende soorten draagoliën gebruiken. 

het nodige materiaal voor een behandeling met aromatische 
oliën voorzien.   

BC 310 
 

BC 311 
 

BC 312 
 

BC 313 
 

BC 314 

BC 315 

BC 316 

BC 318 

BC 316 
 

BC 317 
 

BC 318 
 

BC 319 
 

BC 320 

BC 321 

BC 322 

BC 324 

 Laat cursisten eigen casussen 
uitwerken met klassikale 
terugkoppeling. 

de invloed van etherische oliën aan het holistische relateren. BC 317 BC 323 Begrip “holisme”  

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en 
gezondheid toepassen 

BC 143 BC 143   

 

10.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

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 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV 19 
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