Opleidingsinformatie Medisch Pedicure
Als uitbreiding op het vak pedicure op mbo 3 niveau
bestaat de mogelijkheid verder door te groeien
naar Medisch pedicure mbo 4 niveau.
De totale opleiding tot medisch pedicure duurt
ongeveer 8 maanden en is modulair opgebouwd.
De modules van de opleiding medisch pedicure
worden gegeven op dinsdagmiddagen van 11.00
uur tot 14.00 uur.
Al deze modules kunnen los worden gevolgd voor
iedereen die de basis opleiding pedicure heeft
gevolgd. U kunt pas bij de exameninstantie het door
het HBA en Provoet erkende examen medisch
pedicure doen als een erkend basisdiploma
pedicure van Capabel of TCI is behaald.
De volgende modules kunnen worden gevolgd:
Risicovoet, het behandelen en screenen van
diabetische, reumatische, spastische en de oudere
voet. De module risicovoet start op dinsdag 29
september 2015 en is 9 lessen.
Nagelreparatie, acryl en gel
nagelreparatietechnieken. De module
nagelreparatie start op 5 januari 2016 en is 4 lessen.

De complete opleiding medisch pedicure kost
€ 2096.- ipv. € 2170.- inclusief materialen om tijdens
de opleiding te gebruiken en inclusief boeken. Hier
komen nog de kosten voor de ondernemersboeken
bij.
De module risicovoet kost € 656.- de boeken € 64.-.
Totaal € 720.-.
De module nagelreparatie kost € 287.- het boek kost
€ 28.-. Totaal € 315.-.
De module nagelbeugeltechnieken kost € 287.- het
boek kost € 28.-. Totaal € 315.-.
De module ortheses en drukvrijlegtechnieken kost
€ 430.- de boeken € 60.-. Totaal € 490.-.
De module ondernemen kost € 330.-, de prijs van de
boeken is nog niet bekend.
Na betaling van alle kosten, is het studiemateriaal
uw eigendom.
Er is per module een lijst samengesteld waar de
benodigde materialen per module op vermeld
staan. U kunt deze materialen zelf aanschaffen of ze
bij onze groothandel in een pakket afnemen.

Nagelbeugeltechnieken, het maken en plaatsen
van de gangbare nagelbeugels. De module
nagelbeugeltechnieken start op 9 februari 2016 en is
4 lessen.

Het vrijstellingen beleid van Capabel-examens
wordt gehanteerd.

Orthese en drukvrijlegtechnieken. De module
orthese en drukvrijleg technieken start op nader te
bepalen datum in 2016 en is 5 lessen.

De examen richtlijnen van Capabel-examens
worden gehanteerd.

Ondernemersvaardigheden. De module
ondernemen duurt 4 lessen. De eerste
ondernemersles is op 8 december, de 2e lesdatum is
in februari op nader te bepalen data.

Eventuele vrijstellingen behandelen wij per individu.

Gegevens van Kollaart opleidingen
Iban: NL66RABO0137324871
BTW: NL801709520B01
Kamer van Koophandel 34126605

Voor de thuisstudie belasting moet u rekening
houden met circa 6-10 uur per week, afhankelijk van
de module.
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Inschrijfformulier opleiding Medisch Pedicure
Voorletters_____________________ Achternaam_________________________________________
Roepnaam______________________ Man/Vrouw
Straat/huisnummer_________________________________________________________________
Postcode______________________ Woonplaats_________________________________________
Geboortedatum ________________ Geboorteplaats ______________________________________
Telefoon privé __________________ Mobiel____________________ Werk_____________________
Emailadres __________________________www _________________________________________
IBANnummer ________________________Naam rekeninghouder____________________________
Handtekening rekeninghouder________________________________________________________

Opleiding Medisch Pedicure
O Risicovoet inclusief boek € 720.O Nagelreparatie inclusief boek € 315.O Nagelbeugeltechnieken inclusief boek € 315.O Orthese en drukvrijlegtechnieken inclusief boeken € 490.O Ondernemersvaardigheden € 330.- exclusief boek
O Volledige medisch pedicure opleiding ik betaal € 2096.- ipv. € 2170.Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Kollaart Opleidingen om van zijn/haar bovengenoemde bank/
girorekening de bovengenoemde bedragen af te schrijven voor de medisch pedicure-opleiding.
Met het ondertekenen van dit inschrijﬀormulier gaat u tevens akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
Na inschrijving is het cursusgeld definitief verschuldigd.

Datum________________________Handtekening______________________________________________
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