BeVo...

▪

Reflexologie...

is een door FOD Economie officieel
erkende beroepsvereniging
(Publicatie in het BS op 2007-08-01 met
numac 2007038078)

▪

-zones, die corresponderen met - en een

beroep en streeft naar het reguleren en het

weerspiegeling zijn van - alle weefsels en

is geen opleidingscentrum, maar heeft wel
de controlerende functie over de erkende
opleidingscentra

▪

bewerking van reflexpunten en

verdedigt reflexologie als een volwaardig

promoten ervan
▪

" is de leer, de kennis en de

biedt extra info via het extranet voor erkende
leden

▪

heeft een facebook- en ledenpagina

▪

heeft een eigen ledenmagazine

organen van het lichaam.
Reflexologie is een unieke methode om
homeostase van de mens in al zijn
aspecten te bevorderen. "

Definitie van BeVo

www.bevo-belgie.org

Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 NETHEN

voorzitter@bevo-belgie.org

ON: 0829 918 340

+32 (0)473 473 979

Bevo - Beroepsvereniging
van reflexologen België

Erkende scholen

Deelopleidingen
BEROEPSVERENIGING VAN
REFLEXOLOGEN BELGIE

...moeten aan volgende
opleidingsnormen voldoen:

...moeten niet aan de opleidingsnormen

(cfr normen RiEN)

voldoen, maar worden wel vermeld op onze
facebookpagina en op onze website onder

▪

150 uren reflexologie

▪

100 uren anatomie,
fysiologie en pathologie

▪

50 uren casestudy's

Ons doel:
De belangen van reflexologisten
behartigen en deze onder de
aandacht brengen van de officiële

de rubriek 'opleidingen/deelopleiding'.

instanties en met hen in dialoog

Deelopleidingen kunnen verschillende

Wij hebben jullie als erkende school/

vormen en stromingen binnen reflexologie
bekendheid geven en zijn een mooie

Worden vermeld op onze facebookpagina

aanvulling op de opleiding van onze

en op onze website onder de rubriek

(erkende) reflexologen.

gaan.

opleiding en jullie studenten nodig
om met een groot aantal
reflexologen onze stem te laten
klinken.

'opleidingen/professionele reflexoloog'.

Het lidgeld

Het lidgeld

bedraagt

bedraagt

€ 250/jaar

€ 125/jaar

Heeft u interesse in een

samenwerking met BeVo, neem dan
vrijblijvend contact op via
voorzitter@bevo-belgie.org

