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Agenda per les – overzicht BKD eisen per les weergegeven  
(in kerntaken/werkprocessen) 

conform Code voetverzorgingsbedrijf 
Les Programma Kerntaak/werk-

proces  (= Kt) 
les 1 geen cliënt nodig.  

les 2 cliënt met knipbare nagels en eelt. Kt 1.1 t/m 1.4 

les 3 cliënt met knipbare nagels en eelt en likdoorn. Kt 1.1 t/m 1.4 

les 4 cliënt met knipbare nagels, eelt, likdoorns / kloven en of ingroeiende nagels. Kt 1.1 t/m 1.4 

les 5 cliënt met knipbare nagels, eelt, likdoorns / kloven en of ingroeiende nagels. Kt 1.1 t/m 1.4 

les 6 cliënt met knipbare nagels, eelt, likdoorns / kloven en of ingroeiende nagels. Kt 1.1 t/m 1.4 

les 7 geen client nodig. Kt 3.4 

les 8 cliënt met knipbare nagels, eelt en ingroeiende teennagel. Kt 1.1 t/m 1.4 
Kt 3.4 

les 9 cliënt met knipbare nagels en eelt, likdoorn / kloven, ingroeiende nagels 
plus een gebarsten-en/of gespleten- en/of stootnagel o.i.d. waar u gel /acryl 
op toe kunt passen. Mag mycosenagel zijn. 

Kt 1.1 t/m 1.4 
Kt 3.4 

les 10 cliënt waarop volledige behandeling is toe te passen en waarop T vormige 
lugaclip en BS Spange en Ross Fraser kan worden geoefend. 

Kt 1.1 t/m 1.4 
Kt 3.4 

les 11 cliënt waarop volledige behandeling is toe te passen en ingroeiende 
teennagel. 

Kt 1.1 t/m 1.4 
Kt 3.4 

les 12 cliënt met diabetes risicovoet waarop volledige behandeling is toe te 
passen en NR en NP technieken kunnen worden toegepast. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 13   cliënt met diabetes risicovoet waarop volledige behandeling is toe te 
passen en NR en NP technieken kunnen worden toegepast. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 14 cliënt met Reumavoet waarop volledige behandeling is toe te passen, 
verschillende technieken toepassen. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 15 cliënt met Reuma risicovoet waarop volledige behandeling is toe te passen 
en NR en NP technieken kunnen worden toegepast. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 16 basis proeve cliënt die voldoet aan de exameneisen voor basispedicure. Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 17 cliënt met overige risicovoet waarop volledige behandeling is toe te passen 
en NR en NP technieken kunnen worden toegepast. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 18 cliënt met risicovoet waarop volledige behandeling is toe te passen en NR 
en NP technieken kunnen worden toegepast. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 19 risicovoet proeve cliënt met risicovoet waarop volledige behandeling is 
toe te passen en alle NR en NP technieken kunnen worden toegepast. 

Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

les 20 cliënt die voldoet aan de exameneisen voor de technieken. Kt 1.1 
Kt 3.1, 3.2 en 3.4 

Vrijstellingen voor onderstaande kerntaken en werkprocessen worden door het 
TCI in principe afgegeven voor registerpodologen met een geldig diploma.  
Elke student moet zelf vrijstelling aanvragen bij het TCI. Tijdens de lessen worden 
studenten hiermee geholpen. 

 Kerntaken/werkprocessen 2.1 t/m 2.5 

 Kerntaak/werkproces 3.3 
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Kerntaken en werkprocessen zijn als volgt: 
 

Profiel 1 Pedicure 
Kerntaak 1: een basispedicurebehandeling uitvoeren 

Werkproces 1.1 bereidt een behandeling voor en ontvangt een cliënt. 
Les 2 t/m 6  en 8 t/m  20  
 
Werkproces 1.2 maakt een behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek. 
Les 2 t/m 6  en 8 t/m 11  
 
Werkproces 1.3 voert een behandeling uit. 
Les 2 t/m 6  en 8 t/m 11 
 
Werkproces 1.4 adviseert en bevordert de verkoop van producten / diensten. 
Les 2 t/m 6  en 8 t/m 11   

 
Kerntaak 2:  voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap 

Werkproces 2.1  bereidt zich voor op de start van een bedrijf (zzp’er). 
Werkproces 2.2 bereidt zich voor op de bedrijfsvoering. 
Werkproces 2.3 bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf. 
 Vrijstelling 
 

Profiel 2 Medisch pedicure 
Kerntaak 2 voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap (vervolg) 

Werkproces 2.4 begeleidt en werkt samen met medewerkers en aanpalende disciplines. 
Werkproces 2.5 analyseert markt en ontwikkelingen . 
Vrijstelling 
 

Kerntaak 3 een medisch pedicurebehandeling uitvoeren 
Werkproces 3.1 screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet. 
Les 12 t/m 20 
  
Werkproces 3.2 behandelt de (potentiële) risicovoet. 
Les 12 t/m 20  
  
Werkproces 3.3 past drukverdelingstechnieken toe. 
Vrijstelling 
 
Werkproces 3.4 past nageltechnieken toe. 
Les 7 t/m 20 

 

 


