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Colofon 

Dit document wordt uitgegeven door de beroepsvereniging van Reflexologen België (BeVo) 
Redactie  

Deze criteria verschijnen onder hoofdredactie van de scholencommissie en werd oorspronkelijk opgesteld in 2020.  Voor vragen of 

opmerkingen over de inhoud kunt u zich richten tot navorming@bevo-belgie.org.  
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1 INLEIDING 

Bevo, de Beroepsvereniging van Reflexologen België heeft dit document opgesteld om 
een referentiekader te scheppen voor de deelopleidingen en specialisaties in België. Het 
doel is om kwaliteit te garanderen van specialisaties, bijscholingen en workshops.  
 
De scholencommissie van BeVo neemt deze enorme taak op vrijwillige basis op haar 
schouders. BeVo wenst dan ook iedereen te bedanken voor hun immense inzet in deze. 
 
De beoordeling van elke aanvraag gebeurt door vaste medewerkers en onafhankelijke 
experten die vastgelegd zijn door de beroepsvereniging.  
 

2 NIVEAU OPLEIDING 

Minimum niveau professionele bachelor, dat bepaalt de volgende criteria:  
 

2.1 CRITERIA INHOUD 

 
• Titel vormt de representatie of omschrijving van de inhoud 
• Correcte inhoud (geen inhoudelijke fouten, geen tegenstrijdigheden, …) 
• Coherente en relevante inhoud naar thema toe (samenhang tussen onderdelen) 
• Inhoud voldoende uitgediept (eventueel verantwoord of bewezen) 
• Geen plagiaat en liefst vernieuwend, verrijkend, verruimend, … 
• Eventueel doelstelling van de cursus 

 

2.2 CRITERIA VORM EN STRUCTUUR 

• Overzichtelijk en gestructureerd geheel (niet fragmentarisch ingediend) 
• Consistente inhoud 
• Duidelijke en logische structuur en vormgeving 
• Correct taalgebruik (geen taal- en spelfouten) 
• Inhoudstafel 
• Literatuurlijst van gebruikte bronnen, opleidingen, … met jaartallen 
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3 INHOUD: SITUERING REFLEXOLOGIE 

3.1 DEFINITIE  

 “Reflexologie is de leer, de kennis en de bewerking van reflexpunten en -
zones, die corresponderen met en een weerspiegeling zijn van alle weefsels 
van het lichaam. Reflexologie is een unieke methode om homeostase van de 

mens in al zijn aspecten te bevorderen.” 
 
Hoewel we er van uitgaan dat reflexologen die een deelopleiding volgen, de definitie 
van reflexologie reeds kennen, dient deze definitie toch nog eens meegegeven te 
worden.  
 

3.2 LIMIETEN EN CONTRA-INDICATIES 

Limieten en contra-indicaties geldende binnen de specialisatie of deelopleiding dienen 
meegegeven te worden.  
 

• de reflexoloog kent de eigen grenzen 
• reflexologie is holistisch in zijn benadering waarbij de mens in zijn totaliteit 

wordt beschouwd 
• de reflexoloog is zich ervan bewust dat een sessie invloed heeft  op zowel het 

lichamelijke, psychische, als emotionele aspect van een individu 
• de reflexoloog is in staat adequaat te reageren op lichamelijke, psychische en 

emotionele reacties tijdens en na een sessie 
• reflexologen worden aangemoedigd samen te werken met de reguliere 

geneeskunde, wat in diverse landen reeds het geval is 
 

3.3 SPECIFIEKE BENADERING BINNEN DE DEELOPLEIDING 

Energetische benaderingen maken geen deel uit van het curriculum voor de volwaardige 
opleiding (bv: emotionele/energetische benadering van organen, chakra’s, aura’s, 
meridianen, acupunctuurpunten, kristallen, kleurentherapie,…).  
Deze benadering komen daarom in aanmerking als specialisatie of deelopleiding.  
Er dient meegedeeld te worden welke benadering aangeleerd wordt.  
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3.4 ANATOMIE, FYSIOLOGIE EN PATHOLOGIE 

De reflexoloog heeft voldoende kennis over anatomie, fysiologie en pathologie. De zones die 
van toepassing zijn op de specialisatie/deelopleiding, worden theoretisch op een correcte en 

degelijke manier uitgeschreven en uitgelegd. 

 

3.5 REFLEXKAARTEN 

Als uitgangsbasis wordt het lichaam op beide voeten geprojecteerd samen met verticale 

en horizontale lijnen. Er zijn diverse kaarten in omloop volgens het referentiekader van 

de auteur. 

Het opleidingscentrum is vrij in keuze van kaart met vermelding van auteur. Studenten 

dienen kennis te hebben van het ontstaan en de afkomst van de gebruikte kaart. 

De school dient BeVo op de hoogte te stellen met welke kaart gewerkt wordt.  

 

4 INHOUD: TECHNIEKEN REFLEXOLOGIE 

Voetreflexologie onderscheidt zich van voetmassage door specifieke doelgerichte 

technieken op reflexzones. 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de ontspannings- en 

harmoniseringtechnieken en anderzijds technieken met als doel de reflexzones gericht te 

bewerken (druktechnieken). Het opleidingscentrum dient te specifiëren op welke 

technieken de nadruk ligt.  

 

5 VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN  

• CV en behaalde diploma’s / certificaten van de docent 
• Lesmateriaal (syllabus, reader, hand out, gebruikte reflexkaart,…) van de te 

erkennen deelopleiding 
• Gegevens praktijk (Logo, BTW-nummer, adres, website, …)   
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6 CRITERIA DOCENT 

• Erkenning van BeVo als professioneel reflexoloog 
• Minimum aantal jaren praktijkervaring (5) en leservaring (2) 
• Bewezen ervaring binnen de aangeboden specialisatie of deelopleiding 

 
Uit het ingediende lesmateriaal en CV moet de competentie van de lesgever blijken. 
De docent levert een certificaat af na beëindigen van de specialisatie / workshop eventueel 
gekoppeld aan examen of opdrachten. 

 

 

7 PRIJS 

De prijs wordt vastgesteld per opleidingscentrum op 125 euro per jaar. In ruil krijgt men een 
volledig jaar vermelding op de site en mag men zoveel data en locaties doorgeven om te 
vermelden als gewenst, maar dit enkel voor de erkende sylabussen.  
 
Wenst men een nieuwe opleiding of workshop te laten erkennen, dan dient men ook van deze 
de afgewerkte sylabus in ter controle. Intussen mag men uiteraard de workshop geven, maar 
zonder vermelding dat deze erkend is door BeVo.  
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