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1 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@instituut-thomas.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.
Uitzondering: deze verzekering geeft geen dekking voor de Specialisatie Permanent Make-up, derhalve vinden wij
het niet verantwoord om deze specialisatie aan het instituut te doceren.
Scholieren-ongevallen verzekering;
 Reistijd van huis naar school, Reistijd van school naar huis,
 Eventueel reistijd van huis naar beroepspraktijkvormingsplaats.
 Ev. 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 schoonheidsverzorging. Anders gezegd op het moment dat het desbetreffend
examen voor een of meerdere vervolgopleidingen aangevraagd moet worden, dient u het basisdiploma schoonheidsverzorging
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 belasting
aftrekbaar 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
(Anbos en Cidesco) , 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.
Exameninstelling T.C.I.:
Voor het afleggen van examens bij exameninstelling T.C.I. zullen wij uw gegevens en de examenmogelijkheden doorgeven aan
deze exameninstelling. De exameninstelling zal u dan naar aanleiding daarvan een uitnodiging sturen voor deelname aan een
examen met de daarbij behorende kosten. Zodra u zich dan hebt aangemeld en de kosten aan de exameninstelling zijn
voldaan, ontvangt u van hen een oproep voor het afleggen van het examen.
Kwaliteitscentrum-uv:
Voor het afleggen van examens bij het Kwaliteitscentrum-uv dient u zelf voor de aanvraag daarvan zorg te dragen. Wij
adviseren u de website van het kwaliteitscentrum-uv te hanteren, alwaar u een inschrijfformulier e.d. kunt downloaden en
doorsturen aan het Kwaliteitscentrum-uv.
Thomas Certificaat:
Alle specialisaties, trainingen, workshops e.d. kunnen worden afgesloten, indien men minstens 80% van de lessen heeft
gevolgd, met een Thomas Certificaat. Deze zal dan op verzoek worden uitgereikt.

Pagina 3 van 12
3584 AA Utrecht
www.instituut-thomas.nl

Herculesplein 209

5211 HT ‘s Hertogenbosch

info@instituut-thomas.nl

Verwersstraat 51-53

centraal info-nummer: 073-6135665

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. Om ervoor te zorgen dat de
Specialisaties allen doorgang kunnen vinden, zijn verschillende onderdelen zoveel mogelijk gecentraliseerd.
Bij voldoende deelname kunnen er uiteraard in meerdere vestigingen de desbetreffende Specialisaties gegeven worden.
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.

1.8 Uitbreiding beroepskeuzes:
In onze studiegids “Deeltijdopleidingen” vindt u naast alle die in deze studiegids zijn opgenomen, nog vele andere om tot een
uitbreiding van uw beroep te komen zoals:
Pedicure,
Kapper,
Allround Kapper,
Visagie/styling,
Grimeren,
Internationaal Make-up Artist
Fotografie
Allround Nagelstylist
Sportmassage
Personal Coach te weten: Fashion Coach en Beauty Coach.
Heeft U andere wensen of vragen over meerdere mogelijkheden, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk
onderhoud via de e-mail info@instituut-thomas.nl of via het centraal info nummer: 073-6135665.
U veel succes toewensend,
Team Internationaal Opleidingsinstituut THOMAS
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PROFESSIONALISERING : NIVEAU 4 :
2

:

ALLROUND SCHOONHEIDSSPECIALIST NIVEAU 4 : Totaal Pakket :

2.1

Inhoud van de opleiding :
Onderdeel : een: Additionele Behandelingen: (v/h Wellness georiënteerde behandelingen):
 Theorie : 1 theorietoets
 Praktijk : 1 Proeve van Bekwaamheid

Onderdeel: twee: Specialistische behandelingen:
Bestaande uit drie specialisaties te weten:
 1. Acne behandeling uitvoeren;
Theorie : 1 theorietoets
Praktijk : 1 Proeve van Bekwaamheid

 2. Keuze uit onderstaande Specialisaties:
Keuze 1 A : Huidverbeterende massage (comb.van bindweefsel- en pincements massage)
OF
Keuze 1 B : Elektrisch ontharen.
Theorie per specialisatie : 1 theorietoets
Praktijk per specialisatie : 1 Proeve van Bekwaamheid

 3. Keuze uit onderstaande Specialisaties:
Keuze 2 A : Camouflage behandeling uitvoeren
OF
Keuze 2 B : Shiatsu behandeling uitvoeren.
Theorie per specialisatie : 1 theorietoets
Praktijk per specialisatie : 1 Proeve van Bekwaamheid

Onderdeel: drie: Voorbereiden op ondernemerschap:
 Oriënteren op markt, vestigingsmogelijkheden, wet- en regelgeving;
 Bedrijf starten; Opstellen ondernemersplan; Bedrijfsbeleid ontwikkelen;
 Tarieven / prijzen bepalen;

2.2 Tijdsplanning en kosten van Allround Schoonheidsspecialist niveau 4:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

Zie bijgaande
dataroosteringen
per onderdeel
c.q.
specialisatie

€ 95,--

€ 500,--

€ 550,--

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.: per
theorietoets € 62,-- en per
Proeve van Bekwaamheid
€ 135,--.

€ 4.500,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad € 95,en aanbetaling lesgeld ad € 450,--;
daarna 9 maandelijkse termijnen van
€ 450,-- per termijn.

Natuurlijk kunnen alle genoemde onderdelen ook allen los van elkaar gevolgd worden.
Zo bouwt u in uw eigen tempo naar een branche-diplomering allround schoonheidsspecialist.

Hierna geven wij u de informatie per specialisatie :
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ADDITIONELE BEHANDELINGEN :
3. v/h WELLNESS georiënteerde behandelingen genoemd:
Een verdieping en verbreding van het vakgebied geeft deze cursus, het is een juiste aanvulling op de reeds opgedane
basiskennis schoonheidsverzorging. Met onderstaande kennis kunt u zich presenteren als “vakkundig schoonheidsspecialist” en
alle cliënten een gekwalificeerde juiste en aangepaste behandeling geven.

3.1 Inhoud van de opleiding :
Theorie en Praktijk : Additionele Behandelingen: (v/h Wellness georiënteerde behandelingen):


Aromatische behandeling uitvoeren;



Uitvoeren van thalasso therapie;



Adviseren en toepassen van afslankmethoden;



Hoofdhuid- en oormassage uitvoeren;



Geven van kleuradvies make-up en kleding;



Adviseren en toepassen van bruiningsmethoden;



Cliënten adviseren en producten en diensten verkopen.



Voeding en Mengsels



Medische behandelingsmethoden;



Hygiene, arbo en milieu;



Theorie van de praktijk.

3.2 Tijdsplanning en kosten van de opleiding Additionele behandelingen:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

15 lesdagen

€ 50,--

€ 100,--

€ 200,-- en
eigen
materialen

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.:
theorietoets € 62,-- en Proeve
van Bekwaamheid € 135,--.

€ 1.395,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad € 50,- en aanbetaling lesgeld ad € 295,--;
daarna 4 maandelijkse termijnen van
€ 275,-- per termijn.

SPECIALISATIES :
U bepaalt zelf voor welk doel u een van de specialistische behandelingen wilt behalen. De mogelijkheden zijn:
1. Als onderdeel van het diploma Allround Schoonheidsspecialist:
Vele Specialisaties maken deel uit van het diploma Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 en worden geëxamineerd door
Examenbureau TCI.
2. Als onderdeel van de Anbos Specialisaties:
Op de site van de Anbos is alle informatie te lezen aangaande de door de Anbos geaccrediteerde Specialisaties.
Tevens heeft de Anbos meerdere exameninstellingen erkend voor het examineren van de Specialisaties.
De kosten van de examens betrekking hebbend op Exameninstelling Stichting T.C.I. zijn in deze brochure vermeld. Uw
gegevens worden, indien van toepassing, automatisch doorgegeven aan Stichting T.C.I., naar aanleiding waarvan u dan t.z.t.
automatisch aanmeldingsformulieren voor het examen ontvangt.
Mocht u examen willen afleggen bij het Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging, dan verwijzen wij u voor de kosten naar de
website van het Kwaliteitscentrum-uv. Indien u besluit examens daar af te leggen dient u zelf aanvraagformulieren te
downloaden bij het Kwaliteitscentrum-uv.
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4.1 SPECIALISATIE ACNE :
4.1.1 Inhoud van de opleiding:
De Specialisatie Acne is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten;
Theoretische kennis van:


Anatomie en fysiologie van de huid;



Algemene en Speciële pathologie;



Medische behandelingsmethoden;



Hygiene, arbo en milieu;



Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:


Voorbereiding : bepaling behandelmethode, steriliseren, desinfecteren en persoonlijke hygiëne;



Uitvoering : Verweken t.b.v. dieptereiniging en verwijderen comedonen, ledigen pustels en talgcysten;



Nabehandeling : Opbrengen van masker / pakking en nabehandeling.

4.1.2 Tijdsplanning en kosten van de Specialisatie Acne:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

5 lesdagen van
4 lesuren per
dag

€ 50,--

€ 45,--

Eigen
materialen

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.:
theorietoets € 62,-- en Proeve
van Bekwaamheid € 135,--.

€ 495,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad
€ 50,-- en aanbetaling lesgeld ad
€ 247,50; na de start van de opleiding
het restantbedrag ad €247,50

4.2 SPECIALISATIE HUIDVERBETERENDE MASSAGE (V/H BINDWEEFSEL / PINCEMENTS MASS.) :
4.2.1 Inhoud van de opleiding:
Deze specialisatie bevat huidverbeterende massage-technieken, welke opgebouwd worden vanuit specifieke bindweefsel massage-grepen
en specifieke pincement massage-grepen.

Theoretische en Praktische kennis en vaardigheden van:


Geschiedenis en ontwikkeling;



Medisch therapeutische vorm en cosmetisch verzorgde vorm; Anatomie bindweefsel;



Indicaties en absolute en relatieve contra-indicaties;



Zenuwstelsel en hormonale beïnvloeding ; Segmentale reflexwegen;



Bindweefselzones en intensiteitskeuze ;



Opbouw massage en anamneses; Bindweefsel-onderzoek en bindweefseltechnieken;



Specifiek littekenonderzoek en kenmerken storend litteken;



Prikkeling van gemyeliniseerde en ongemyeliniseerde vezels;



Specifieke technieken litteken en opstellen behandelplan;



Effecten bindweefsel / pincements massage; Fehlreactie en reactiepunten;



Informatieverstrekking cliënt’



Verklaringsmodellen huidverbeterende massage.
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4.2.2 Tijdsplanning en kosten van de Specialisatie Huidverbeterende Massage:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

6 lesdagen van
4 lesuren per
dag

€ 50,--

€ 45,--

Eigen
materialen

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.:
theorietoets € 62,-- en Proeve
van Bekwaamheid € 98,50.

€ 660,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad
€ 50,-- en aanbetaling lesgeld ad
€ 330,--; na de start van de opleiding
het restantbedrag ad € 330,-

4.3 SPECIALISATIE ELEKTRISCH ONTHAREN :
4.3.1 Inhoud van de opleiding
De Specialisatie ELEKTRISCH ONTHAREN is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten;

Theoretische vakken:


Haren, beharing en nagroei;



Fysiologie en pathologie;



Hygiëne, arbo en milieu;



Indicaties en relatieve en absolute contra-indicaties;



Voorlichting aan cliënt en Theorie van de praktijk.

Praktijk vakken:
Diathermie-methode:


Voorbereiding : desinfecteren, diepteligging van de haren, bepaling methode, soort naald, bepaling werkpunt en spannen / fixeren;



Uitvoering : Tijd, insteekrichting, insteekplaats, insteekbeweging en insteekdiepte;



Stroomgebruik: duur en moment; Resultaat : uithalen haar en gave huid.

Blend-methode:


Voorbereiding : desinfecteren,soort haar, diepteligging van de haren, soort naald, afstelling van de thermolyse, werkpunt, afstelling van
de electrolyse, bijstelling van de electrolyse, spannen / fixeren;



Uitvoering : Tijd, insteekrichting, insteekplaats, insteekbeweging en insteekdiepte;



Stroomgebruik: duur en moment;

Resultaat : uithalen haar en gave huid.

4.3.2 Tijdsplanning en kosten van de Specialisatie Elektrisch Ontharen:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

7 lesdagen van
4 lesuren per
dag

€ 50,--

€ 45,--

€ 90,-- en zelf aan
te schaffen
ontharingsapparaat:
huren of kopen.

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.:
theorietoets € 62,-- en Proeve
van Bekwaamheid € 197,--.

€ 660,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad
€ 50,-- en aanbetaling lesgeld ad
€ 330,--; na de start van de
opleiding het restantbedrag ad
€ 330,--.
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4.4 SPECIALISATIE ONTHARINGSTECHNIEKEN : LASER EN IPL :
4.4.1 Inhoud van de opleiding
De Specialisatie ONTHARINGSTECHNIEKEN is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten;

Theoretische vakken:


Anatomie, fysiologie en pathologie van huid en haren;



Natuur-en scheikundige begrippen in relatie tot ontharen dmv elektriciteit.



Diathermie, Blend, Lichttherapie, IPL en Laser;



Theorie volgens de diathermie en blendmethode en de ontharing met lichttherapie;



Voor- en nabehandeling bij ontharingstechnieken;



Hygiene, arbo en milieu

Praktijk vakken:


Intake, anamnese en behandelplan;



Indicaties en contra-indicaties.

4.4.2 Tijdsplanning en kosten van de Specialisatie : Ontharingstechnieken :
Examens kunnen worden afgelegd bij het Kwaliteitscentrum-uv. Voor de kosten van het examen verwijzen wij u graag naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examens

6 lesdagen van
4 lesuren per
dag

€ 50,--

€ 45,--

Eigen
materialen.

Voor de kosten bij het
Kwaliteitscentrum-uv verwijzen
wij u graag naar hun website.

€ 750,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad € 50,-en eerste gedeelte lesgeld ad € 375,--;
na de start de tweede helft lesgeld ad
€ 375,--.

Voor het afleggen van het examen dient u in het bezit te zijn van het onderdeel praktijk Blend Ontharen. Heeft u dit nog niet behaald, dan
kunt u hiervoor apart 5 lessen praktijk Blend volgen. Kosten lesgeld € 375,--, boekengeld € 45,-- en materialengeld € 90,-- en zelf dient u
zorg te dragen voor een ontharingsapparaat, deze kunt u huren of kopen.

4.5 SPECIALISATIE CAMOUFLAGE
4.5.1 Inhoud van de opleiding
De Specialisatie Camouflage is opgebouwd uit onderstaande onderdelen te weten;
Theoretische kennis van:


Fysiologie; Natuurkunde / fysica;



Indicaties en contra-indicaties; Voorlichting aan cliënt;



Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:


Voorbereiding : reiniging;



Kleurbereiding : Producten, hulpmiddelen en mengen;



Camoufleren: Opbrengen, systematiek, omvang, dikte, kleur, kleurstructuur;



Afwerking : fixeren; EN Nabehandeling: tamponeren, waterspray en Resultaat

4.5.2 Tijdsplanning en kosten van de Specialisatie Camouflage:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

4 lesdagen van
4 lesuren per
dag

€ 50,--

€ 45,--

€ 190,--

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.:
theorietoets € 62,-- en Proeve
van Bekwaamheid € 135,--.

€ 440,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad
€ 50,-- en aanbetaling lesgeld ad
€ 220,--; na de start van de opleiding
het restantbedrag ad € 220,-
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4.6 SPECIALISATIE : COSMETISCHE SHIATSU MASSAGE :
4.6.1 Inhoud van de opleiding
De Specialisatie Shiatsu massage is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:
Theoretische kennis van:


Algemene en specifieke theorie; Meridianen ;



Indicaties en absolute en relatieve contra-indicaties;



Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:


Voorbereiding : installeren model; Opbouw: opbouw en volgorde;



Uitvoering: inleiding, volledigheid, contact, drukvariatie, drukeffectiviteit, toepassing technieken, tempo en ritme;



Algemene techniek: handhouding, handbeweging, vingerhouding, vingerbeweging;



Specifieke techniek: oppervlakkige, middeldiepe en diepe drukpuntmassages; meridiaan massages;



Druk: algemeen en specifiek; Tempo; Richting en duur totaal massage en/of separate strook.

4.6.2 Tijdsplanning en kosten van de Specialisatie Cosmetische Shiatsu Massage:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

5 lesdagen van
4 lesuren per
dag

€ 50,--

€ 45,--

Eigen
materialen

Te voldoen aan
Exameninstelling T.C.I.:
theorietoets € 62,-- en Proeve
van Bekwaamheid € 98,50.

€ 550,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad
€ 50,-- en aanbetaling lesgeld ad
€ 275,--; na de start van de opleiding
het restantbedrag ad € 275,-

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 dit te laten slagen en is in ieder geval een verplicht onderdeel
van het Branche-diploma Allround Schoonheidsspecialist:

5. Voorbereiden op ONDERNEMERSCHAP :
5.1 Inhoud van de opleiding
De opleiding “Voorbereiden op Ondernemerschap” omvat :
Theoretische kennis en vaardigheden van:


Administratieve handelingen;



Kostprijsberekening;



Natuurlijke personen en rechtspersonen;



Opstellen ondernemingsplan.

Belastingen;

5.2 Tijdsplanning en kosten van de opleiding Voorbereiden op Ondernemerschap:
Examens kunnen worden afgelegd bij een door de ANBOS erkende exameninstelling te weten : Stichting T.C.I. of het Kwaliteitscentrum-uv.
De kosten van de examens bij Stichting T.C.I. zijn onderstaand vermeld, voor de kosten bij het Kwaliteitscentrum-uv verwijzen wij u graag
naar hun website.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

8 dagdelen van
2 ½ lesuur per
dagdeel

€ 50,--

€ 45,--

Geen

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

€ 440,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad
€ 50,-- en aanbetaling lesgeld ad
€ 220,--; na de start van de opleiding
het restantbedrag ad € 220,-
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INTERNATIONALISERING
6 CIDESCO BEAUTY THERAPIST en POST GRADUATE :
De Post Graduate Special opleiding wordt ook wel 3-jaars examen genoemd. Dat wil zeggen dat indien men reeds drie jaar of
langer in het bezit is van een nationaal diploma schoonheidsverzorging kunnen in aanmerking komen voor het behalen van een
Internationale diplomering te weten Cidesco Beauty Therapist, zonder dat er daarna nog 600 werkuren ervaring behoeven te
worden opgedaan. Cidesco Internationaal gaat ervan uit dat u na het behalen van een nationaal diploma reeds jarenlang het
beroep als schoonheidsspecialist uitoefent en dus voldoende vaardigheden hebt opgedaan.
6.1 Inhoud van het examen:
Deze aanvullende opleiding leidt tot het internationaal examen en is opgebouwd uit onderstaande onderdelen :
Theoretische kennis van:
 Natuurkunde: indeling hoofdzaken en wetenschap, ionentheorie, stralen en electriciteit;
 Anatomie en fysiologie: celleer, weefselleer, stofwisseling, skelet, spieren, bloed-en lymfeomloop, spijsvertering- en
ademhalingssysteem, uitscheiding, endocriene systeem, zenuwstelsel en voortplanting ;
 Huid: bouw en functies, huidanalyse, huidziekten, nagelziekten en –afwijkingen, plastische chirurgie;
 Cosmetische wetenschap: basis-chemie, introductie cosmetica-emulsies, ingrediënten cosmetica, huidverzorgingsproducten,
make-up producten, nagelproducten, hygiëne producten;
 Theorie van de praktijk: hygiëne en reiniging, massage en ontharen, electro-therapie en figuurcorrectie; voeding.
Praktische vaardigheden:
 Part one: cleansing, skin analyses and treatmentplan, eyelash and eyebrow tinting, eyebrow shaping, deep cleansing,
electrical treatment, facial treatment, facial massage, mask, make-up, manicure;
 Part two: body analysis, body treatment, body massage : areas of work are allocated, waxing section, depilation;
 Additional subject.

6.2.1 Tijdsplanning Cidesco Beauty Therapist:
Tijdsplanning normaal traject: Bent u reeds lange tijd als schoonheidsspecialist werkzaam, maar heeft u niet alle theorie meer paraat
en werkt u nog altijd met alleen de praktijkkennis die u in de basis-opleiding heeft opgedaan, dan adviseren wij u een “normaal”
traject te volgen: te weten 15 dagen.

6.2.2 Tijdsplanning Cidesco Post Graduate:
Tijdsplanning versneld traject: Bent u enige tijd (minimaal 3 jaar) werkzaam als schoonheidsspecialist en heeft u uw theoretische
kennis nog op peil en ook na de basisopleiding een aantal aanvullende cursussen gevolgd, dan kunt u volstaan met het volgen van
een “versneld” traject: te weten 7 dagen.

6.3.1 Tijdsplanning en kosten van de opleiding Cidesco Beauty Therapist:
De opleiding wordt afgesloten met Internationale Cidesco Examineringen te weten:
 Een theorie-examen;
 Een praktijk examen gelaatsbehandelingen;
 Een praktijk examen lichaamsbehandelingen.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

15 lesdagen

€ 50,--

€ 100,--

€ 100,-- en
eigen
materialen

Cidesco-examen : theorieexamen € 62,-- ; praktijkexamen
gelaat € 135,-- ; praktijkexamen
lichaam € 135,--.

€ 1.395,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad € 50,-en aanbetaling lesgeld ad € 295,--;
daarna 4 maandelijkse termijnen van €
275,-- per termijn.

6.3.2 Tijdsplanning en kosten van de opleiding Cidesco Post Graduate:
De opleiding wordt afgesloten met Internationale Post Graduate Cidesco Examineringen te weten:
 Een theorie-examen;
 Een praktijk examen gelaatsbehandelingen;
 Een praktijk examen lichaamsbehandelingen.

Tijdsplanning

Inschrijfgeld Lesgeld

Boeken

Materialen

Examengelden

7 lesdagen

€ 50,--

€ 100,--

€ 100,-- en
eigen
materialen

Cidesco-examen : theorieexamen € 62,-- ; praktijkexamen
gelaat € 135,-- ; praktijkexamen
lichaam € 135,--.

€ 750,--. Gespreide mogelijk :
Bij inschrijving: inschrijfgeld ad € 50,-en aanbetaling lesgeld ad € 250,--;
daarna 2 maandelijkse termijnen van
€ 250,-- per termijn.
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VEEL SUCCES BIJ HET SPECIALISEREN VAN JE BEROEP

W E L C O M E TO
HAIR
FACE
BODY
BEAUTY
FOTOGRAPHY
SPORT
WELLNESS
WELLFITT

PROFESSIONS
Wijzigingen voorbehouden: mei 2015
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