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Belgische Shiatsu Federatie 
Erkenning van docenten 

Criteria en procedure 
 

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement 
 
Shiatsu-ddocenten zijn geen lid van de federatie als zodanig. Alleen natuurlijke personen, in 
de hoedanigheid van beoefenaars, kunnen het lidmaatschap aanvragen. Niettemin kan elke 
docent door de federatie worden erkend om als zodanig zijn beroep uit te oefenen in een 
aangesloten en erkende school. 
 
Criteria 
 

- Lid zijn van de federatie als shiatsu-beoefenaar  
 

- Vermelden dat zij als beoefenaar bij de BSF zijn aangesloten en door de federatie als 
leraar zijn erkend 

 
- om de volgende voorwaarden voor de leraren van menselijke shiatsu te respecteren: 

 

CYCLUS I  

• Minimaal 5 jaar die start vanaf de 1e lesdag van de opleiding 
• Minimaal 800 uren opleidingen waarvan:  

o Minimaal 450u Shiatsu Basisopleiding (C1-C2-C3) 
o Minimaal 150u stage als leraar in opleiding in cyclus 1 in een erkende 

Shiatsuschool, waarvan 50u lesgeven onder de supervisie van een erkende leraar 
C3 

• Minimaal 1 jaar lid van de BSF  
• Minimaal 3 jaar officiële zelfstandige praktijk als Shiatsu beoefenaar*  
• Erkenning ten vroegste 1 jaar na de overhandiging van het certificaat Shiatsu beoefenaar 

Cyclus 3  

CYCLUS II  

• Minimaal 7 jaar die start vanaf de 1e lesdag van de opleiding 
• Minimaal 1000 lesuren waarvan:  

o Minimaal 450u Shiatsu Basisopleiding (C1-C2-C3) 
o Minimaal 150u van docent C1 certificatie 
o Minimaal 100u leservaring in cyclus 1 na het behalen docent C1 en 50% van het 
curriculum van C1 gegeven hebben 
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o Minimaal 140u stage als leraar in opleiding in cyclus 2 in een erkende Shiatsuschool 
en onder de supervisie van een erkende leraar C3  

• Minimaal 3 jaar lid van de BSF  
• Minimaal 5 jaar officiële zelfstandige praktijk als Shiatsu beoefenaar*  
• Erkenning ten vroegste 2 jaar na de erkenning als Shiatsu docent C1  

CYCLUS III  

• Minimaal 10 jaar die start vanaf de 1e lesdag van de opleiding 
• Minimaal 1200 lesuren waarvan:  

o Minimaal 450u Shiatsu Basisopleiding (C1-C2-C3) 
o Minimaal 150u van erkenning docent C1 
o Minimaal 240u van erkenning docent C2 
o Minimaal 100u leservaring in cyclus 2 na het behalen docent C2 en 50% van het 

curriculum van C2 gegeven hebben 
o Minimaal 160u stage als leraar in opleiding in cyclus 3 in een erkende Shiatsuschool 

en onder de supervisie van een erkende leraar C3 
o Minimaal 50u extra uren gevolgd hebben bij minstens 2 erkende C3 docenten die 

geen deel uitmaakten van de eigen Basisopleiding Shiatsu 
• Minimaal 5 jaar lid van de BSF  
• Minimaal 8 jaar officiële zelfstandige praktijk als Shiatsu beoefenaar* 
• Erkenning ten vroegste 2 jaar na de erkenning als Shiatsu docent C2  

*shiatsu-praktijk = wekelijks behandelen, in orde met sociale wetgeving, beroepsverzekering  

 
- Aan de volgende eisen voor Shiatsu-docenten voor paarden en honden moet worden 
voldaan: 

CYCLUS I  

• Minimum 5 jaar studie die start vanaf de 1e lesdag van de opleiding - Minimaal 425 opleiding 
uren erkenning C1 docent waarvan:  

o Minimaal 215u Basisopleiding shiatsu voor paarden of honden (C1-C2-C3)  
o Minimaal 100u humane shiatsu Cyclus 1 en behalen C1 certificaat humane shiatsu 
o Minimaal 50u zelfstandig Honden of Paarden initiatie cursussen gegeven 
o Minimaal 60u stage als leraar in opleiding in Cyclus 1 in een erkende school en onder 

supervisie van een erkend leraar Honden of Paarden Shiatsu C3**  
• Minimaal 1 jaar lid van de BSF  
• Minimaal 1 jaar officiële zelfstandige praktijk als honden of paarden shiatsu beoefenaar*  
• Erkenning ten vroegste 1 jaar na de overhandiging van het eindcertificaat paarden of honden 

shiatsu beoefenaar  

CYCLUS II  

• Minimum 7 jaar studie die start vanaf de 1e les die gevolgd wordt 
• Minimale 550 opleiding uren erkenning C2 docent waarvan:  

o Minimaal 215u Basisopleiding shiatsu voor paarden of honden (C1-C2-C3 
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o Minimaal 100u humane shiatsu Cyclus1 en behalen C1 certificaat humane shiatsu o 
Minimaal 110u voor de erkenning C1 docent Honden of Paardenshiatsu 

o Minimaal 50u zelfstandig les gegeven in Cyclus1 Honden of Paardenshiatsu 
o Minimaal 75u stage als leraar in opleiding in Cyclus2 Honden of Paardenshiatsu in 

een erkende school en onder supervisie van een erkend leraar Honden of Paarden 
Shiatsu C3** 

• Minimaal 3 jaar lid van de BSF  
• Minimaal 3 jaar officiële zelfstandige praktijk als honden of paarden shiatsu beoefenaar* - 

Erkenning ten vroegste 2 jaar na het bekomen van erkenning docent C1  

CYCLUS III  

• Minimum 9 jaar studie die start vanaf de 1e les die gevolgd wordt 
• Minimaal 675 opleiding uren erkenning C3 docent waarvan:  

o Minimaal 215u Basisopleiding shiatsu voor paarden of honden (C1-C2-C3) 
o Minimaal 100u humane shiatsu Cyclus 1 en behalen C1 certificaat humane shiatsu 
o Minimaal 110u voor de erkenning C1 docent Honden of Paarden shiatsu 
o Minimaal 125u voor de erkenning C2 docent Honden of Paarden shiatsu 
o Minimaal 50u zelfstandig les gegeven in Cyclus 2 Honden of Paarden shiatsu 
o Minimaal 75u stage als leraar in opleiding in Cyclus 3 in een erkende school en onder 

supervisie van een erkend leraar Honden of Paarden Shiatsu C3**  
• Minimaal 5 jaar lid van de BSF  
• Minimaal 5 jaar officiële zelfstandige praktijk als honden of paarden shiatsu beoefenaar* 
• Erkenning kan ten vroegste 2 jaar na het bekomen van erkenning docent C2  

*shiatsu-praktijk = wekelijks behandelen, in orde met sociale wetgeving, beroepsverzekering  
** leraar in opleiding = geeft delen en lessen altijd onder supervisie van een erkend leraar C3  
 
Procedure 
 
Om als docent te worden geaccrediteerd, stuurt de kandidaat een aanvraag naar het 
secretariaat van de BSF (via de website van de BSF of per e-mail naar info@shiatsu.be). Het 
secretariaat zendt de kandidaat per e-mail een invulformulier toe (zie bijlage). 
 
De kandidaat vult het aanvraagformulier in, dat de volgende informatie bevat 
 

- Volledige contactgegevens 
- Datum van toetreding tot de BSF 
- Datum van aanvang van de praktijk 
- Opleidingstraject van basis- en voortgezette opleiding 
- Traject van de docentenopleiding en contactgegevens van de supervisor(s) 
- Indien mogelijk, een aanbeveling van de opleidingsschool 

 
De kandidaat stort een vergoeding van 75 euro op de rekening van de Federatie (Triodos 
rekening BE12 5230 4544 6292) om de kosten van de procedure te dekken. 
 
De kandidaat stuurt naar het secretariaat : 
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- bewijs van betaling van de procedurekosten (75 euro) 
- het volledig ingevulde aanvraagformulier 
- alle nuttige bijlagen (CV, eventuele getuigschriften, aanbevelingsbrieven, elk ander 

nuttig document) 
 
Het secretariaat zendt de erkenningsaanvraag (en het volledige dossier) door aan de 
voorzitter van de Erkenningscommissie.1.  
 
De Erkenningscommissie beoordeelt de aanvraag. Zij gaat na in welke mate en op welk 
niveau de voorgelegde bekwaamheden overeenstemmen met de bekwaamheden die van 
een door de Federatie geaccrediteerde docent worden verwacht, rekening houdend met de 
onderwerpen die in de op de website van de Federatie gepubliceerde opleidingsbrochure 
worden voorgesteld (update september 2021). Deze brochure dient als indicatieve 
referentie. Zo nodig wordt een gesprek met de kandidaat georganiseerd. Er kan om 
aanvullende informatie worden verzocht. De commissie brengt advies uit aan de Raad van 
Bestuur, die beslist en haar besluit meedeelt. 
 
Indien de aanvraag wordt afgewezen, worden de redenen voor het besluit aan de aanvrager 
meegedeeld. 
 
In alle gevallen behoudt de federatie de procedurekosten (75 euro). 
 
 

                                                        
1 De erkenningscommissie bestaat uit 3 of 4 personen die door de raad van bestuur worden benoemd. De functie ervan is adviserend. 

 


