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OMSCHRIJVING  
OPLEIDING 

 

Bekapper 
In de opleiding “Bekapper” leert men de voeten of poten (hoef) van paardachtigen te 
bekappen volgens hun discipline en de noden teneinde de beenstand en de 
gezondheid van de dieren te garanderen. 

RELATIE OPLEIDING 
BEROEPSKWALIFICATIE 

 

 

Elke module is samengesteld uit de activiteiten en de descriptorelementen kennis en 
vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie. 

De descriptorelementen context, autonomie en verantwoordelijkheid gelden als 
algemeen kader voor de volledige opleiding. 

 

SAMENHANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoefsmid bouwt verder op de Bekapper 
 
 

 
 
 

 

Hoefsmid 

Bekapper 

LINK 
BEROEPSKWALIFICATIE 

 

Bekapper [ 2017 ] 

http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/ 

 

  

http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/
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MODULAIR TRAJECT 

 

 

De opleiding “Bekapper” bestaat uit 3 modules: 

 Bekappen dode voeten 40 Lt M AE G001 

 Bekappen levende dieren 40 Lt M AE G002 

 Werkplekleren bekappen 80 Lt M AE G003 
 

 

 

 

 

CERTIFICERING Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
Deze opleiding leidt tot het certificaat Bekapper en een bewijs van 
beroepskwalificatie van niveau 4 van Bekapper. 

OPLEIDINGSDUUR De opleiding omvat in totaal 160 lestijden. 

 

INSTAPVEREISTEN 

 

 

 

 

GEEN PIJLEN TUSSEN MODULES Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 
Decreet volwassenenonderwijs 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13914


   4 

BVR Beroepsopleiding Bekapper - 01/02/2019 

Generieke activiteiten en bijbehorende kennis 
Pagina 4 van 9 

 

  GENERIEKE ACTIVITEITEN EN BIJBEHORENDE KENNIS 

 

  SITUERING 

Binnen de activiteiten van een beroepskwalificatie zijn er activiteiten die ondersteunend zijn voor de gehele 
beroepsuitoefening. Gezien het aparte statuut van deze activiteiten, worden deze in het opleidingsprofiel vooraan 
geplaatst. Bij het aanbieden van het modulaire opleidingstraject zullen deze activiteiten worden geïntegreerd in de 
modules waar dat vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt zinvol is. 

NR ACTIVITEITEN KENNIS 
   

BC 6 Bouwt de eigen deskundigheid op  

 Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op 

 Informeert zich omtrent het volgen van bijscholingen 

 Gaat respectvol om met dieren, collega’s, eigenaars,… 
 

 Basiskennis van wetgeving 
dierenwelzijn 

 Kennis van hygiëne-en veiligheidsregels 
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Modules 
 

MODULE BEKAPPEN DODE VOETEN 

 

SITUERING In deze module verwerft de cursist de basisvaardigheden voor het bekappen van een 
dode paardenvoet. 

ACTIVITEITEN 
 

BC 2 Merkt aandoeningen op (traditionele hoefletsels, conformatie-afwijkingen,…) en zet de 
voet vast voor interventie 

 Herkent bijzondere kenmerken van en eventuele aandoeningen aan de voet 

 Zorgt dat de handeling veilig verloopt 

BC 4 Bekapt dode voeten volgens de discipline en de noden   

 Selecteert en gebruikt de geschikte gereedschappenZorgt dat de behandeling 
veilig verloopt 

 Kapt de nieten recht en slaat de nagels los 

 Verwijdert eventueel de hoefijzers 

 Verwijdert steentjes, mest en modderresten uit de hoeven 

 Bekapt en raspt de voet op basis van de beweeglijkheid, de kracht en de 
morfologie van het dier 

 Vijlt onderkant en voorzijde van de hoef zo vlak mogelijk 

 Gebruikt handgereedschap (rasp, mes, hoefhamer, schraapmes, ...) 

 Bekapt naargelang de staat van de hoef (korter, rechter, straal verkleinen, ...) 

 Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Gaat ergonomisch te werk en kan hiervoor hulpmiddelen inzetten 

 Gebruikt de producten (lijmen, harsen, …) milieubewust 

 Evalueert de behandeling 

BC 5 Geeft op basis van de kenmerken van de dode voet informatie en advies over het type 
hoefbescherming, de nabehandeling en de verzorgingsproducten, de behoefte aan 
consultaties bij de hoefsmid en/of dierenarts  

 Geeft advies over de preventie van hoefproblemen (voeding, hygiëne, 
stalinrichting, ...) 

 Schat in of overleg met de dierenarts en/of hoefsmid nodig is 

  

TE INTEGREREN KENNIS 

 

 Basiskennis van anatomie van paardachtigen 

 Kennis van hoefaandoeningen 

 Grondige kennis van bekaptechnieken 
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MODULE BEKAPPEN LEVENDE DIEREN 

 

SITUERING In deze module verwerft de cursist de basisvaardigheden voor het bekappen van een 
paardenvoet bij levende dieren. 

ACTIVITEITEN 
 

BC 1 Leidt de paardachtige naar de bekapplaats 

 Schat de gemoedstoestand van het dier in 

 Doet een halster aan 

 Begeleidt de paardachtige op een veilige manier 

 Maakt de paardachtige op een correcte manier vast (veiligheidsknoop, 
paniekslot,…) 

BC 2 Merkt aandoeningen op (traditionele hoefletsels, conformatie-afwijkingen,…) en zet het 
dier vast voor interventie 

 Laat de paardachtige monsteren of longeren (stappen, draven…) 

 Herkent bepaalde afwijkingen 

 Zorgt dat de handeling voor dier en omstaanders veilig verloopt 

BC 3 Bepaalt met de klant het type interventie (bekappen, correctief bekappen,…) en de 
voorwaarden ervan 

 Stelt gericht vragen aan de klant over het dier en de toestand van de hoeven 

 Informeert de klant over de voor- en nadelen van verschillende behandelingen en 
de prijzen 

 Legt in samenspraak met de klant, dierenarts en/of hoefsmid de behandeling 
vast 

 Stelt tijdschema op met klant 

 Komt afspraken met de klant stipt na 

BC 4 Bekapt de paardachtige volgens de discipline en de noden 

 Raadpleegt eventueel een dierenarts om de behandeling veilig te laten verlopen 
(verdoving, kalmering,…) 

 Zorgt dat de behandeling voor dier en omstaanders veilig verloopt 

 Kapt de nieten recht en slaat de nagels los 

 Verwijdert eventueel de hoefijzers 

 Verwijdert steentjes, mest en modderresten uit de hoeven 

 Bekapt en raspt de voet op basis van de beweeglijkheid, de kracht en de 
morfologie van het dier 

 Vijlt onderkant en voorzijde van de hoef zo vlak mogelijk 

 Gebruikt handgereedschap (rasp, mes, hoefhamer, schraapmes, ...) 

 Bekapt naargelang de staat van de hoef (korter, rechter, straal verkleinen, ...) 

 Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Gaat ergonomisch te werk en kan hiervoor hulpmiddelen inzetten 

 Gebruikt de producten (lijmen, harsen, …) milieubewust 

 Evalueert de behandeling 

BC 5 Geeft informatie en advies over het type hoefbescherming, de nabehandeling en de 
verzorgingsproducten, de behoefte aan consultaties bij de hoefsmid en/of dierenarts   

 Past taalgebruik aan het doelpubliek aan 

 Geeft de klant advies over de preventie van hoefproblemen (voeding, hygiëne, 
stalinrichting, ...) 

 Overlegt met de dierenarts en/of hoefsmid 
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TE INTEGREREN KENNIS 

 

 Basiskennis van ziektes bij paardachtigen 

 Basiskennis van wetgeving inzake dierenwelzijn 

 Kennis van gedrag, hanteren en benaderen van paardachtigen 

 Kennis van het behandelingsaanbod en mogelijke consequenties 

 Kennis van (aangeboren) afwijkingen van het bewegingsstelsel 

 Kennis van paardensportdisciplines en bijhorende letsels 

 Grondige kennis van bekaptechnieken  

 Grondige kennis van anatomie van het onderbeen en hoef 
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MODULE WERKPLEKLEREN BEKAPPEN 

 

SITUERING In deze module gaat de cursist bij een bekapper of gecertificeerd hoefsmid de tijdens 
de opleiding opgedane kennis in de praktijk toepassen en/of neemt hij deel aan 
demonstraties.  

ACTIVITEITEN 
 

BC 1 Leidt de paardachtige naar de bekapplaats  

 Schat de gemoedstoestand van het dier in 

 Doet een halster aan 

 Begeleidt de paardachtige op een veilige manier 

 Maakt de paardachtige op een correcte manier vast (veiligheidsknoop, 
paniekslot,…) 

BC 2 Merkt aandoeningen op (traditionele hoefletsels, conformatie-afwijkingen,…) en zet het 
dier vast voor interventie 

 Laat de paardachtige monsteren of longeren (stappen, draven…) 

 Herkent bepaalde afwijkingen 

 Zorgt dat de handeling voor dier en omstaanders veilig verloopt 

BC 3 Bepaalt met de klant het type interventie (bekappen, correctief bekappen,…) en de 
voorwaarden ervan  

 Stelt gericht vragen aan de klant over het dier en de toestand van de hoeven 

 Informeert de klant over de voor- en nadelen van verschillende behandelingen en 
de prijzen 

 Legt in samenspraak met de klant, dierenarts en/of hoefsmid de behandeling 
vast 

 Stelt tijdschema op met klant 

 Komt afspraken met de klant stipt na 

BC 4 Bekapt de paardachtige volgens de discipline en de noden  

 Raadpleegt eventueel een dierenarts om de behandeling veilig te laten verlopen 
(verdoving, kalmering, …) 

 Zorgt dat de behandeling voor dier en omstaanders veilig verloopt 

 Kapt de nieten recht en slaat de nagels los 

 Verwijdert eventueel de hoefijzers 

 Verwijdert steentjes, mest en modderresten uit de hoeven 

 Bekapt en raspt de voet op basis van de beweeglijkheid, de kracht en de 
morfologie van het dier 

 Kiest voor een klassieke of moderne bevestigingstechniek (lijmen, 
hoefschoenen,…) 

 Vijlt onderkant en voorzijde van de hoef zo vlak mogelijk 

 Gebruikt handgereedschap (rasp, mes, hoefhamer, schraapmes, ...) 

 Bekapt naargelang de staat van de hoef (korter, rechter, straal verkleinen, ...) 

 Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Gaat ergonomisch te werk en kan hiervoor hulpmiddelen inzetten 

 Gebruikt de producten (lijmen, harsen, …) milieubewust 

 Evalueert de behandeling 
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BC 5 Geeft informatie en advies over het type hoefbescherming, de nabehandeling en de 
verzorgingsproducten, de behoefte aan consultaties bij de hoefsmid en/of dierenarts   

 Past taalgebruik aan het doelpubliek aan 

 Geeft de klant advies over de preventie van hoefproblemen (voeding, hygiëne, 
stalinrichting, ...) 

 Overlegt met de dierenarts en/of hoefsmid 

BC 7 Richt de werkplek/werkplaats (auto, bekapplaats,…) veilig in   

 Zorgt voor voldoende verlichting 

 Zorgt voor voldoende verluchting 

 Zorgt voor een goede ergonomische inrichting 

  

TE INTEGREREN KENNIS 

 

 Basiskennis van ziektes bij paardachtigen 

 Basiskennis van wetgeving inzake dierenwelzijn 

 Kennis van gedrag, hanteren en benaderen van paardachtigen 

 Kennis van het behandelingsaanbod en mogelijke consequenties 

 Kennis van (aangeboren) afwijkingen van het bewegingsstelsel 

 Kennis van paardensportdisciplines en bijhorende letsels 

 Grondige kennis van bekaptechnieken  

 Grondige kennis van anatomie van het onderbeen en hoef 
 
 

 

 


