
Opleiding Basis Pedicure 
 

Als pedicure zorg je ervoor dat mensen heerlijk kunnen blijven lopen! Met een gericht 

behandelplan zorg je ervoor dat teennagels professioneel geknipt worden, de nagelplaat 

dunner gemaakt wordt en dat eelt en likdoorns verwijderd worden.  

Daarnaast geef je adviezen over schoeisel en verzorging van de voeten.  

 

Na de opleiding 
De vraag naar goede en professionele voetzorg blijft 

toenemen. Als pedicure kan je als zelfstandig ondernemer 

starten, maar ook in een team gaan werken. Door samen met 

andere pedicures, podotherapeuten of in een zorginstelling te 

werken ben jij onderdeel van het team dat mensen op de been 

houdt! 

Dit kan al als basis-pedicure, maar nog meer als medisch 

pedicure. Hiervoor kan je na deze opleiding nog verder leren. 

 

De opleiding 
Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist. Het niveau van de opleiding staat 

ongeveer gelijk aan een MBO niveau 3. De ervaring leert dat je, met de juiste motivatie en 

doorzettingsvermogen, de opleiding goed kunt volgen. 

 

 

Opbouw van de opleiding 

Per groep zijn er minimaal 5 studenten en maximaal 10 

studenten.  

De opleiding duurt een jaar. Er wordt wekelijks een lesdag 

gepland (9.00 – 16.00). Op deze dag wordt een combinatie 

gemaakt van theorie- en praktijklessen. Voor de praktijklessen 

worden modellen geregeld door de opleiding.  

 

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Theorie 

De theorie wordt deels klassikaal behandeld, maar er wordt ook verwacht dat je hier thuis 

aan werkt. Zo kunnen we de theorie snel in de praktijk brengen. Het theorie-deel omvat: 

 Algemene anatomie en fysiologie 

 Specifieke anatomie, fysiologie en pathologie 

 Theorie van de praktijk: richtlijnen hygiëne en arbo, instrumentenkennis 

Er zijn 3 afsluitende examens voor de theoriemodules. 

 

2. Praktijk 

 Behandelplan opstellen en uitvoeren: behandeling van nagel, nagelomgeving, 

eelt en likdoorns. 

 Blauwdrukken maken en beoordelen  

Naast de praktijklessen op de opleiding wordt er 2 dagen stage gelopen in de praktijk. Je 

maakt hierbij zelf de keuze waar je dit doet, maar wij stellen de podotherapiepraktijk 

beschikbaar voor de stage. 

De praktijk wordt met 1 afsluitend examen getoetst. 

 

3. Ondernemersvaardigheden 

Door het maken van een portfolio en ondernemersplan ben je klaar als startend 

ondernemer. Het portfolio wordt met een mondeling examen getoetst. 

 

 



 

Waarom bij ons de opleiding volgen? 

Docenten: medisch pedicures en podotherapeuten uit de praktijk 

De opleiding wordt bij ons gegeven door docenten met veel praktijkervaring. Dit zijn 

bevlogen medisch pedicures en podotherapeuten. Voor sommige onderdelen worden 

experts gevraagd om hun ervaringen en kunde te delen. 

 

Veel praktijkervaring opdoen 

Wij vinden de praktijk ontzettend belangrijk en zullen daar ook de meeste tijd aan besteden. 

Wanneer je na de opleiding een solo-praktijk gaat starten, heb je bij ons voldoende ervaring 

op gedaan om dit vol vertrouwen te doen. 

 

Geen aanschaf van pedicuremotor, instrumenten en materialen 

Naast het opdoen van ervaring in het uitvoeren van voetbehandelingen vinden we het ook 

belangrijk dat je verschillende materialen, pedicuremachines en instrumenten kunt proberen. 

Daarom zijn er op de opleiding verschillende pedicuremotoren beschikbaar. Zo kan je een 

goede overweging maken voor aanschaf van een pedicuremotor. Ditzelfde geldt voor de te 

gebruiken instrumenten en materialen. Ook de instrumenten en materialen die je nodig hebt 

voor je examen kunnen op dat moment van de opleiding gebruikt worden. 

 

 

Kosten 
De kosten van de volledige opleiding tot basis pedicure zijn €3750,00.  

Dit is inclusief gebruik van een boekenpakket, alle materialen, instrumenten en motoren 

tijdens de praktijklessen. 

De opleidingskosten zijn exclusief het examengeld van TCI. 

 

 

 

 


