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ALGEMENE INFORMATIE OPLEIDINGEN :

Met een opleidingservaring van meer dan 55 jaar in de uiterlijke verzorging kan instituut Thomas zich tot een van de meest
gerenommeerde opleidingsinstituten rekenen.
Instituut Thomas is een opleidingsinstituut met meerdere vestingen in Nederland. Er is één algemeen secretariaat waar u met al u vragen
terecht kunt. Het secretariaat is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, bereikbaar op telefoonnummer; 073-6135665 of emailadres; info@instituutthomas.nl
De vestigingen waar de opleidingen worden gegeven zijn gelegen in; ’s-Hertogenbosch en Utrecht.
Bent u geslaagd of bijna geslaagd voor de opleiding Schoonheidsspecialist of Pedicure en wilt u de opgedane kennis verbreden of
verdiepen, maak dan een keuze uit een of meerdere vervolg-opleidingen.

1.1 Uitgebreid verzekeringspakket
Alle deelnemers vallen, zonder extra kosten, onder ons speciaal verzekeringspakket bestaande uit:
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 Werken/ oefenen/ leren op modellen op school onder toezicht, Oefenen/ leren op modellen thuis zonder toezicht,
Eventueel tijdens uitoefening beroepspraktijkvorming dus: op de praktijk-stage-plaats.
Scholieren-ongevallen verzekering;
 Reistijd van huis naar school, Reistijd van school naar huis, Eventueel reistijd van huis naar beroepspraktijkvormingsplaats,
Eventueel reistijd van beroepspraktijkvormingsplaats naar huis.

1.2 Vooropleiding
Voor deelname aan een van de in deze studiegids opgenomen vervolgopleidingen dient u in het bezit te zijn of bijna in het bezit te zijn van
een desbetreffend basisdiploma pedicure. Anders gezegd op het moment dat het desbetreffend examen voor een of meerdere
vervolgopleidingen aangevraagd moet worden, dient u het basisdiploma pedicure behaald te hebben.

1.3 Mogelijkheden financiering studiekosten
Afhankelijk van de jaarlijkse mogelijkheden die de belastingdienst geeft, kan het zijn dat de kosten van de opleiding belastingaftrekbaar
gesteld kunnen worden. U dient hiervoor dan wel belastingplichtig te zijn. Meer informatie hierover o.a. op de website van de
belastingdienst.

1.4 Examinering / Diplomering / Certificering
Wat betreft de examinering van de vervolgopleidingen wordt gebruik gemaakt van erkende exameninstellingen en organisaties. Deze
erkenningen worden verstrekt door o.a. het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, de branche-organisaties (Provoet, Anbos
en Cidesco) , het HBA , de onderwijsinstelling en de betreffende internationale instellingen. Afhankelijk van de exameninstelling en
betrokken organisaties worden de examens afgenomen op een door de desbetreffende exameninstelling aangewezen locatie.

1.5 Start van de opleidingen
U kunt op verschillende, doch vaak wel vastgelegde momenten van het schooljaar starten. Afhankelijk van de te volgen opleiding kunnen er
meerdere instroommomenten zijn in één schooljaar. De desbetreffende data en mogelijkheden vindt u bij de informatie van de opleiding.
Indien deze niet vermeld staat in deze studiegids dan kunt u voor de eerstkomende instroommomenten van de door u gewenste opleiding
informatie inwinnen bij het secretariaat.

1.6 Modellen
Bij het doceren van vervolgopleidingen gaat men uit van het feit dat u reeds alle basisbehandelingen bezit. Het is derhalve van groot belang
om de meeste nieuwe uitgebreide technieken niet alleen uit te voeren, doch ook aan te voelen. Hierdoor wordt de uitvoering van de
handelingen verduidelijkt. Enkele malen dient er op een model geoefend te worden, de desbetreffende docent geeft vooraf duidelijk aan
wanneer er van u wordt verwacht dat er een geschikt model daarvoor meegebracht wordt. Ook dient u er rekening mede te houden dat u
zelf voor een geschikt examenmodel moet zorgen.

1.7 Aanmeldingsprocedure
De invulling en toesturing van het bijgevoegd aanmeldingsformulier leidt tot een voorlopige inschrijving. Aan de hand hiervan ontvangt u
binnen enkele weken een bevestiging en bericht of u geplaatst kunt worden.
Als u geplaatst kunt worden voor de opleiding ontvangt u:
Een onderwijsovereenkomst,
Een onderwijsreglement.
Indien bovenstaand akkoord is, ontvangen wij gaarne een door u ondertekende onderwijsovereenkomst retour. Na ontvangst hiervan is uw
inschrijving voor de opleiding definitief.
Indien u niet geplaatst kunt worden voor de gewenste opleiding ontvangt u;
Een voorstel voor een alternatieve dag, tijd of opleidingslocatie.
Een voorstel met nog beschikbare plaatsen voor één van onze andere opleidingen.
Heeft U andere wensen of vragen over meerdere mogelijkheden, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk onderhoud via
de e-mail of via het centraal info nummer: 073-6135665.
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KwaliteitsRegisterPedicure:

ProCert :

Het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) is op 1 januari 2009 van start gegaan. Het KRP is een landelijk en open systeem
waarin gediplomeerde pedicures zich kunnen registreren, inclusief vermelding van hun behaalde zorgspecialisaties. Dit systeem
is toegankelijk voor o.a. consument, zorgverzekeraars en medische professionals om gericht te zoeken naar een
gekwalificeerde pedicure. Veelal wordt professionele voetverzorging door verzekeraars vergoed, indien er een medische
indicatie is.

Voorwaarden voor Registratie:
Niet iedere pedicure heeft de mogelijkheid zich te registreren in het KwaliteitsRegister. Hiervoor zijn minimale eisen opgesteld
door ProCert in samenspraak met brancheorganisatie ProVoet. De voorwaarden tot registratie zijn:
Diploma Medisch Pedicure.
Of
Een erkend Bewijs van Bekwaamheid van de Risicovoet.
Let op!!!!! Een registratie via deze weg is maximaal 3 jaar geldig: d.w.z.
U dient binnen 3 jaar alle onderdelen tot Medisch Pedicure hebben behaald en dus alsnog in het bezit zijn van een
Diploma Medisch Pedicure.

Opbouw theoretische toetsingen en proeve voor diplomering Medisch Pedicure:
U kunt inschrijven voor alle onderdelen apart oftewel voor de gehele opleiding medisch pedicure. Op de volgende pagina’s vindt
u nadere uitleg hierover.
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1. MEDISCH PEDICURE :
Een verdieping en verbreding van het vakgebied geeft deze totaal-opleiding, het is een juiste aanvulling op de reeds opgedane
basiskennis voetverzorging / pedicure. Met onderstaande kennis kunt u zich presenteren als “medisch pedicure” en alle cliënten
een gekwalificeerde juiste en aangepaste behandeling geven.
Natuurlijk is opname in het KwaliteitsRegister voor Pedicures binnen handbereik, alsmede de daaruit voortvloeiende
beroepsmogelijkheden.

1.1 Inhoud van de opleiding
Theoretische en praktische kennis en vaardigheden van vorenstaande onderdelen te weten:
 Risicovoet;
 Specialistische Technieken.

Verdere uitleg over deze onderdelen staat verderop in de brochure onder de desbetreffende specialisatie.
Velen van u hebben het onderdeel “Ondernemersvaardigheden” zowel voor de basisopleiding pedicure als voor medisch
pedicure in één keer afgelegd. Dat is de reden waarom wij dit onderdeel in onderstaand lesprogrammering niet meer hebben
opgenomen.
Indien u het onderdeel “Ondernemersvaardigheden” voor Medisch Pedicure nog wel moet afleggen, kunt u zich daarvoor apart
aanmelden, zoals verderop in de studiegids staat vermeld.
Ook hebben we , mede ter verkorting van de reistijden, de lessen aan het eind van de middag gezet.
1.2 Kosten Pakket Medisch Pedicure: (exclusief Ondernemersvaardigheden)
Totaal bedrag

Tijdsplanning:

Lesdagen en –tijden :

Accreditatie Procert:

Gespreide betaling mogelijk:

Vestiging ’s-Hertogenbosch:

Bij inschrijving:

Dinsdag: 15.30 – 18.00 uur :

inschrijfgeld ad € 95,-- en
aanbetaling lesgeld ad € 350,--;

Start: oktober 2015

Totaal : 50
accreditatiepunten te weten:
25 voor risicovoet en
25 voor specialistische
technieken.

€ 95,--

Inschrijfgeld

1 schooljaar:

€ 1.400,--

Lesgeld

Daarna 3 tweemaandelijkse
termijnen van € 350,-- per termijn.

Boeken incl BTW

Ong. € 220,--

Materialen incl BTW

Ong. € 650,--

Examengelden:

Ong. € 57,-- per th.toets en

Exameninstelling
T.C.I.

Ong. € 135,-- per pr.toets / proeve

Meerdere
examenmogelijkheden
per schooljaar

Vestiging Utrecht :
Maandag: 15.30 – 18.00 uur :
Start : oktober 2015

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om bovenstaande onderdelen apart te volgen en wellicht achter elkaar of in ieder geval
binnen een tijdsbestek van drie jaar. Hieronder volgt de informatie van de onderdelen apart:

2. RISICO-VOET :
Bent u een gediplomeerd pedicure en wilt u uw activiteiten en behandelingsmethoden verder gaan uitbreiden, dan verdient het
aanbeveling om u te gaan Specialiseren. De meest voor de hand liggende en eveneens meest voorkomende voetafwijkingen
kunnen met succes behandeld worden. De onderdelen die tot de Specialisatie Risico-voet behoren zijn onderverdeeld in:
-

Onderdeel : Diabetische voet

-

Onderdelen: Overige risicovoet : te weten: Reumatische voet en Oudere, spastische en verwaarloosde voet.
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Na het succesvol afleggen van de daarbij behorende examens ontvangt u een verklaring die recht geeft op inschrijving in het
Kwalificatie Register Pedicure van de certificerende instelling Procert. Deze inschrijving blijft 3 jaar geldig, d.w.z. dat u binnen
die 3 jaar alle onderdelen behorende bij het diploma Medisch Pedicure moet hebben behaald, zodat uw inschrijving omgezet
kan worden naar een inschrijving als gediplomeerd Medisch Pedicure.

2.1

Risico-voet: Onderdeel : Diabetische Voet :

Door de groei van het aantal cliënten met diabetes is het voor de pedicuren, die zich hierin willen specialiseren, noodzakelijk om
voor de behandeling van de voeten van deze cliënten een aangepaste specialisatie te volgen.
Deze specialisatie heeft tot doel:
-

De pedicure te bekwamen in het verantwoord behandelen van cliënten met suikerziekte. De opgave van de pedicure is
onder meer om preventief te werk te gaan;
En

-

Indien gewenst de contacten te verbeteren met andere hulpverleners; medische en para-medische specialisten.

2.1.1

Inhoud van de opleiding:

De specialisatie “diabetische voet” is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten;
Theoretische kennis van:


Anatomie, fysiologie, pathologie ;



Diabetes mellitus;



Behandelingsmethoden; hygiene, arbo en milieu;



Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:


Het op de juiste wijze behandelen van deze voeten;



Het geven van juiste voorlichting aan cliënt.

Examens:
U dient voor het examen theorie geslaagd zijn, daarna kunt u de praktijktoets afleggen.
Indien u bent geslaagd voor de theorie-examens: diabetische voet en overige risico-voet alsmede voor de proeve
diabetische voet en de proeve overige risicovoet ontvangt u van het Examenbureau TCI een Bewijs van Bekwaamheid
voor de risicovoet.
Accreditatie Procert:
Totaal voor de Gehele Risicovoet: diabetische voet en overige risicovoet : 25 accreditatiepunten.

2.2

Overige Risico-voet : Reumatische, oudere, spastische en verwaarloosde voet:

Deze onderdelen bestaan voor een groot gedeelte uit zowel theoretische alsook praktische vaardigheden. Door een goede en
juiste theoretische kennis van o.a. gewrichtsproblemen en de gevolgen daarvan bij reumatische patiënten, kan men deze
cliënten adequater behandelen en betere adviezen meegeven. De pedicure heeft immers ook een sterk signalerende en
adviserende taak.
Deze onderdelen hebben tot doel:
-

De pedicure te bekwamen in het verantwoord behandelen van cliënten niet alleen met reuma maar ook met een oudere,
spastische of verwaarloosde voet. Het is tevens een taak voor de pedicure om niet alleen preventief te werken maar ook
tijdig te waarschuwen.

-

De contacten te verbeteren met andere hulpverleners; medische en paramedische specialisten.

2.2.1

Inhoud van de opleiding:

De inhoud van deze onderdelen van de Specialisatie Risico-voet bestaan uit:
Theoretische kennis van:


Anatomie, fysiologie, pathologie ;



Reumatische aandoeningen;



Oudere, spastische en verwaarloosde voeten;



Behandelingsmethoden;



Hygiene, arbo en milieu;



Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:


Het op de juiste wijze behandelen van deze voeten;



Het geven van juiste voorlichting aan cliënt.
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Examens:
U dient het examen theorie behaald hebben, daarna kunt u de praktijktoets afleggen.
Indien u bent geslaagd voor de theorie-examens: diabetische voet en overige risico-voet alsmede voor de proeve
diabetische voet en de proeve overige risicovoet ontvangt u van het Examenbureau TCI een Bewijs van Bekwaamheid
voor de risicovoet.
Accreditatie Procert:
Totaal voor de gehele Risicovoet: 25 accreditatiepunten.
2.2.2 Tijdsplanning en kosten van de Risicovoet:
Totaal bedrag
€

Inschrijfgeld

Tijdsplanning:

Lesdagen en –tijden:

50,--

Accreditatie Procert:
Totaal voor de gehele
Risicovoet: 25
accreditatiepunten

13 dagdelen
€ 720,--

Lesgeld

Gespreide betaling mogelijk

Vestiging ’s-Hertogenbosch:

Bij inschrijving:

Dinsdag: 15.30 – 18.00 uur

Inschrijfgeld ad € 50,-- en eerste
deel lesgeld ad € 360,--; na de start
van de opleiding het restantbedrag
lesgeld ad € 360,--.

Boeken incl BTW

±

€

90,--

Materialen incl BTW

±

€

150,--

Examengelden:

Ong. € 57,-- per th.toets en

Exameninstelling
T.C.I.

Ong. € 135,-- per pr.toets / proeve

Start: oktober 2015

meerdere
examenmogelijkheden
per schooljaar

Vestiging Utrecht:
Maandag: 15.30 – 18.00 uur
Start: oktober 2015

3. SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN :
Afhankelijk van de klachten van een cliënt worden passende specialistische behandelingen uitgevoerd. De juiste technieken,
materialen en werkvolgorde dienen te worden toegepast. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen worden antidruktechnieken
toegepast of worden ortheses vervaardigd. Er kunnen nagelprothesen worden aangebracht en nagelreparaties worden
uitgevoerd. Om nagels te reguleren kunnen nagelbeugels geplaatst worden.
Nagelprothesen, nagelbeugels en ortheses worden in principe niet geplaatst bij cliënten met een risicovoet, tenzij de Richtlijnen
voor een Medisch Pedicure anders voorschrijven.
3.1 Inhoud van de opleiding
De inhoud van deze onderdelen van de Specialistische Technieken bestaan uit:
Theoretische kennis van:
 Anatomie, fysiologie, pathologie ;
 Specialistische technieken;
 Behandelingsmethoden;
 Theorie van de praktijk.
Praktische vaardigheden:


Anti-druktechnieken;



Orthesiologie,



Nagelprothese technieken,



Nagelregulatie technieken,



Het geven van juiste voorlichting aan cliënt.

Examens:
U dient het examen theorie behaald hebben, daarna kunt u de praktijktoets: Proeve van Bekwaamheid afleggen.
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3.2 Tijdsplanning en kosten van de onderdelen : Specialistische Technieken:
Totaal bedrag
Inschrijfgeld

€

Lesgeld

€ 720,--

Lesdagen en –tijden:

Tijdsplanning:

50,--

13 dagdelen

Accreditatie Procert:
Totaal voor het gehele blok
Specialistische technieken : 25
accreditatiepunten.

Vestiging ’s-Hertogenbosch:

Gespreide betaling mogelijk

Dinsdag: 15.30 – 18.00 uur

Bij inschrijving:

Start: januari 2016

Inschrijfgeld ad € 50,-- en
eerste deel lesgeld ad € 360,--;
na de start van de opleiding
het restantbedrag lesgeld ad €
360,--.

€ 130,--

Boeken incl BTW

±

Materialen incl BTW

Ong. € 500,--

Examengelden:

Ong. € 57,-- th.toets

Exameninstelling T.C.I.

Ong. € 135,-- pr.toets / proeve

meerdere
examenmogelijkheden
per schooljaar

Vestiging Utrecht:
Maandag: 15.30 – 18.00 uur
Start: januari 2016

4. Een onderneming voeren:
Ongeacht of men zelfstandig een onderneming wil gaan starten, of dat men als bedrijfsleider een functie
ambieert: de inhoud van dit onderdeel zal te allen tijde een juiste toevoeging zijn om te slagen:
4.1 Inhoud van de opleiding
Theoretische kennis en vaardigheden van:


Kostprijsberekening;



Belastingen;



Natuurlijke personen en rechtspersonen;



Opstellen ondernemingsplan.

4.2 Tijdsplanning en kosten van de opleiding Voeren van een Onderneming:
Totaal bedrag
Inschrijfgeld

€

Lesgeld

€ 440,--

Tijdsplanning:

50,--

8 dagdelen

Vestiging ’s-Hertogenbosch:

Gespreide betaling mogelijk

Dinsdagmiddag: 13.00-15.30 uur:

Bij inschrijving:

Start voorjaar 2016

Inschrijfgeld ad € 50,-- en eerste
deel lesgeld ad € 220,--; na de
start van de opleiding het
restantbedrag lesgeld ad € 220,--.

Boeken

€ 45,--

Materialen

Geen

Examengelden:
T.C.I.

Lesdagen en –tijden:

Te voldoen aan Exameninstelling
T.C.I.: € 160,-- portfolio
assessment incl. toegang digitaal
portfolio voor 1 jaar.

of
Op aanvraag najaar 2015

meerdere
examenmogelijkheden
per schooljaar

Vestiging Utrecht:
Maandagmorgen: 09.30 – 12.00 uur:
Start voorjaar 2016
Of
Op aanvraag najaar 2015

VEEL SUCCES BIJ HET SPECIALISEREN VAN JE BEROEP
Wijzigingen voorbehouden. Juni 2015.
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