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PERMANENTE PROFESSIONELE VORMING 
 
Elke erkende beroepsvereniging verplicht zich ertoe bijscholingen van zijn leden te vragen. Net zoals dit in 
andere beroepen het geval is gelden deze navormingen als een soort kwaliteitslabel. Ook BeVo wil op deze 
manier professionaliteit garanderen. 
 
Met het oog op erkenning of eventuele terugbetaling door de mutualiteiten wil BeVo een duidelijke profilering: 
een basisopleiding van 300u, jaarlijks aangevuld met PPV. We hebben hierbij getracht een zo ruim mogelijk 
gamma te bestrijken. 
 
De meest eenvoudige en tevens meest correcte vorm van opvolging is deze volgens een puntensysteem. 
Concreet bieden we via ons extranet een formulier aan waar individueel de punten kunnen ingevuld worden. De 
certificaten ter validering kunnen meegestuurd worden om te bewaren in onze database. Zo niet, dienen deze 
door u zelf bijgehouden te worden. Regelmatige controle zal door BeVo gebeuren door middel van 
steekproeven. 
 

WAAROM PPV 
Aangezien reflexologie voortdurend evolueert, is het de mening van de beroepsvereniging BeVo dat alle 
professionele reflexologen een verantwoordelijkheid dragen tot het permanent ontwikkelen van hun 
persoonlijke vorming. Dit tot het constant verbeteren van hun praktijk in het belang van de cliënten en ter 
bevordering van het beroep. 
 
De term PPV omvat alle relevante activiteiten ondernomen door reflexologisten om hun kennis en kunde op te 
frissen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. 
 

WELKE VOORDELEN BIEDT PPV? 
 
 Het verkrijgen van een breder en dieper inzicht in het beroep 
 Het ondervinden en ontwikkelen van nieuwe benaderingen 
 Het verbeteren van interprofessionele relaties 
 Het genieten van meer professionele voldoening, enthousiasme en vertrouwen 
 Het bijdragen aan een groter wordende waardering in de publieke opinie en een toename van het 

cliëntenbestand 
 Het bijdragen aan een wederzijdse samenwerking met andere ‘healthcareprofessionals’ 
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WAT VALT ONDER PPV 
 
1. AFP : (para)medische anatomie – fysiologie – pathologie 
Alle medische en paramedische (na/bij)scholingen, alle vormingen in verband met AFP, in verband met bepaalde 
pathologiën, onderzoeken, die je een groter inzicht bijbrengen en/of je kennis heropfrissen/vergroten, zodat een 
groter draagvlak in de praktijk kan gecreëerd worden. Alle andere medische benaderingen, inbegrepen alles over 
de medische praktijk en welzijn, kan als relevant beschouwd worden voor de ontwikkeling als reflexologist. 
 
Validering : opleidings- of deelnamecertificaat 
 
 
2. REFLEXOLOGIE  
Omvat het volgen van opleidingen inzake: 

a) technieken: zowel conventionele als nieuwe benaderingen en energetische technieken 
b) integratie ( reflexologische AFP ): de toepassing van technieken binnen een bepaald kader (bvb. 

palliatieve zorg, zwangerschap, baby’s, hormonenbalans, stresskuur, enz….) 
 
Validering : opleidings- of deelnamecertificaat 
 
3. EHBO 
Elke reflexologist dient de kennis te hebben van E.H.B.O. BeVo moedigt alle leden aan om deze kennis en kunde 
te onderhouden. Indien deze kennis opnieuw wordt opgefrist (aanbevolen tenminste elke 10 jaar), kan deze ook 
als extra navorming gelden. 
 
Validering : een certificaat van elke erkende E.H.BO.-cursus (Rode Kruis, Vlaams kruis) is geldig. 
Vormingen hieromtrent kunnen ook worden gegeven door werkgevers (‘E.H.B.O. op het werk’, 
‘Spoedhulp’) maar kunnen ook specifieker naar de praktijk gericht zijn (bvb. “Alarmtekens”) 
 
4. CONGRESSEN / WORKSHOPS / LEDENDAGEN / MEETINGS / SEMINARS 
in binnen-en buitenland van verschillend organisaties en relevant voor de reflexologiepraktijk. 
 
Validering : deelnamecertificaat 
 
5. PERSOONLIJKE VORMING EN ANDERE OPLEIDINGEN 
Er is een grote synergie en overlapping tussen persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling. Elke 
activiteit die leidt tot de persoonlijke ontwikkeling heeft ook invloed (direct of indirect) op de eigen 
professionele activiteit. Dit gaat over een breed scala aan cursussen en workshops, zoals : mindfulness, 
meditatie, relaxatie, ademhalingstechnieken, voeding, fytotherapie, aromatherapie, bachbloesems, NLP, EFT, 
TCM, natuurgeneeskunde, homeopathie, chakra’s, cranio-sacraal therapie, lichttherapie, psychologie, … 
Ook bijscholingen in het kader van een andere professionele activiteit kunnen als PPV aanvaard worden mits ze 
enige relevantie hebben voor de reflexologiepraktijk (PPV in shiatsu, aromatherapie,…) 
 
Validering : opleidings- of deelnamecertificaat 
 
6. RESEARCH 
Indien je aan research wil doen, is het aanbevolen om dit te bespreken met de beroepsvereniging. BeVo bouwt 
aan een ‘researchcommissie’ die je verder kan helpen met informatie en ondersteuning. 
 
Validering : Als bewijs van research kan de studie of een voorstel hiervan dienen, correspondentie met 
medewerkers, sponsors, deelnemers of een brief van een relevante opleidingsinstelling. 
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7. REFLEXOLOGIE UITDRAGEN 
Het verspreiden van en bijdragen tot de ontwikkeling van reflexologie is essentieel.,Hierin worden niet alleen de 
lesgevers erkend, maar ook professionele reflexologisten die door het beoefenen van onderstaande activiteiten 
reflexologie verspreiden, nieuwe technieken ontwikkelen, enz. 
 

a) Opleiding geven in reflexologie en relevante onderwerpen. Hierbij hoort ook het ontwikkelen en 
herwerken van cursussen en cursusmateriaal. Alsook het afnemen van examens en beoordelen van 
cursisten van andere opleidingen. Evenals stagebegeleiding verzorgen, zowel in scholen, opleidingen als 
nadien om reflexologisten in te werken. 
 

b) Lezingen en workshops : onderwerpen dienen relevant te zijn voor reflexologisten en kunnen zowel 
voor een professioneel publiek als voor geïnteresseerden zijn. 
 

c) Publicaties : alle publicaties aangaande reflexologie : zowel boeken als artikels in vaktijdschriften, 
maand - of weekmagazines als in lokale bladen. Ook vertalingen en bewerkingen van vakliteratuur en 
research vallen onder PPV. 
 

d) Ontwikkeling nieuwe technieken : alle professionelen die nieuwe technieken, benaderingen en 
inzichten aangaande reflexologie formuleren komen voor PPV in aanmerking.  
 

e) Vergaderingen / netwerken : deelname aan vergaderingen van verenigingen voor reflexologie , zowel 
als lid of als tijdelijke medewerker zijn geldig, alsook meewerken aan de uitbouw en ondersteuning van 
netwerken voor reflexologie. 

 
Validering : naargelang de categorie zijn verschillende validaties mogelijk ( docentencontracten , 
publicaties, bewijs van voordracht of lezing, deelnamebewijs aan vergaderingen, … ) 
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OPMERKINGEN 
 Langere opleidingen : geldig voor maximaal twee termijnen ( = 4 jaar ) 

Voorbeeld : wie na zijn basisopleiding reflexologie nog een bijkomende opleiding volgt 
(gezondheidsbegeleider, cranio-sacraal therapie, shiatsu, … ) kan deze opleiding laten gelden als PPV, echter 
wel met een maximum van twee termijnen. Deze opleidingen kunnen verschillende categoriën omvatten : 
bvb. gedeeltelijk AFP ( cat 1 ) en gedeeltelijk Persoonlijke Vorming ( cat 5 ). 

 Aanvullende modules : voor leden die nog niet voldoen aan de normen van het CC ( Core Curriculum ) 
kunnen deze aanvullende modules gelden als PPV 
 

VERIFICATIE 
 Totaal aantal punten op 3 jaar: 90 met een voortschrijdend gemiddelde van 30 per jaar 
 Elke halve dag telt 5 punten d.i. 9 volle dagen op 3 jaar 
 Met ingang vanaf januari 2012 en verplicht vanaf 2014 
 Elke categorie heeft een limiet per jaar (zie kader  
 

Categorie Omschrijving activiteit Validatie Limiet 

1 (Para)medische anatomie, fysiologie en pathologie 5  - ½ dag 20 

2 Reflexologie technieken en integratie 5  - ½ dag 20 

3 EHBO 5  - ½ dag 10 

4 Congressen, workshops, ledendagen, meetings, seminars 5  -  ½ dag 40 

5 Persoonlijke vorming en andere opleidingen 5  - ½ dag 20 

6 Research         * 15 

7 Reflexologie uitdragen   35 

  
A.    Opleiding geven, opstellen en herwerken van cursussen, 
stagebegeleiding 

5  - ½ dag 20 

  B.    Lezingen en workshops 5  - ½ dag 15 

  C.    Publicaties         * 15 

  D.    Ontwikkeling nieuwe technieken en inzichten         * 15 

  E.     Vergaderingen en netwerken 5  - ½ dag 10 
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