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KENNISMAKING :

Met een opleidingservaring van meer dan 65 jaar in de uiterlijke verzorging kan instituut Thomas zich tot een van de meest
gerenommeerde opleidingsinstituten rekenen.
Het hoofdkantoor en secretariaat is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en bereikbaar op telefoonnummer: 073-6135665 of
emailadres; info@instituut-thomas.nl

VOLTIJD M.B.O. – OPLEIDINGEN : Middelbaar Beroeps Onderwijs : niveau 2, 3 en 4:
Afhankelijk van de vooropleiding kan men een passende vervolgopleiding kiezen, b.v. :
-

is men in het bezit van een VMBO-diploma dan kan men kiezen voor een versneld opleidingstraject;

-

is men in het bezit van een Havo of VWO diploma, dan kan men kiezen voor een bijzonder snel opleidingstraject.

Anders dan bij het bekostigd onderwijs , verzorgen wij ook opleidingstrajecten van 1 schooljaar. Uw vooropleiding in combinatie
met uw motivatie zal zeker mede bepalend zijn voor de duur van het vervolgtraject.
Versnelde opleidingstrajecten zijn mogelijk , omdat er bij ons geen lessen uitvallen en er dus geen verlies van lesstof en
studietijd optreedt.

1.1

Nationale Diplomeringen / Kwalificaties:

Voor alle kwalificaties is een officiële erkenning afgegeven door het Ministerie van Onderwijs op grond van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs. Deze diploma-erkenningen zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) .
Bij de samenstelling van de verschillende opleidingsmogelijkheden is uitgegaan van een bepaalde kwalificatie /
beroepsuitoefening. Binnen de mogelijkheden van de wetgeving is de inhoudelijke basis kennis verbreed tot een professionele
beroepsuitoefening. Deze uitbreiding kan eveneens leiden tot onderstaande internationalisering.

1.2

Internationale Diplomeringen / Kwalificaties:

Alle studierichtingen waarbij “International” staat vermeld, maken gebruik van een verbreding van de kennis door middel van de
toevoeging van internationale eisen binnen de gekozen beroepsuitoefening. Hiervoor is een Internationale Erkenning en
Registratie verkregen van de internationale branche-organisatie CIDESCO te Zürich. Deze organisatie neemt examens af voor
de Internationale diplomeringen : Cidesco Beauty Therapist en Cidesco Media Make-up. Wilt u meer weten over deze
organisatie surf dan naar www.cidesco.com.

1.3

Wereldstage:

Het beroepsonderwijs gaat gepaard met een toespitsing van de kennis in het beroepenveld. Men kan hiervoor contacten leggen
met een erkend leerbedrijf binnen Nederland om via stage, nu genoemd beroepspraktijkvorming, de nodige praktische
vaardigheden op te doen, doch men kan ook kiezen voor een stageplaats “onder de palmen” . U kunt contact opnemen met
bureau Wereldstage te weten: www.wereldstage.com . Zij zullen u alle informatie kunnen geven, welke nodig is om de
beroepspraktijkvorming binnen 4 tot 6 maanden in een ander land door te brengen, eventueel met behoud van
studiefinanciering.

1.4

M.B.O. niveau 4 : Doorstroom – mogelijkheid H.B.O.-opleidingen:

Het behalen van een M.B.O. diploma : opleidingsniveau 4 geeft u de mogelijkheid om verder te studeren aan een
daaropvolgende bijpassende H.B.O.-opleiding .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALGEMENE INFORMATIE :

2.1

Exclusief :

De lessen zijn zo opgebouwd dat u aan het einde van het studietraject bent opgeleid voor meerdere diplomeringen. Ze staan allemaal per
pakket aangegeven, zodat u precies weet wat u na de studielooptijd allemaal behaald kunt hebben.
Dit betreft niet alleen nationale maar ook internationale diplomeringen, meestal een combinatie van beiden. Bij de meeste
opleidingsvoorstellen kunt u zelfs ook meerdere M.B.O.-diplomeringen binnen uw opleidingsduur behalen.

2.2

Lessen :

De lessen worden gegeven in de vestiging in ’s-Hertogenbosch, Verwersstraat 51-53 en in de vestiging Utrecht, Herculesplein 209. Beide
opleidingslocaties zijn met openbaar vervoer bijzonder goed bereikbaar. Wij streven ernaar om alle lessen te verzorgen in de door u
gewenste vestiging. Wanneer dit voor een bepaald specifiek exclusief onderdeel niet mogelijk blijkt, kan er gebruik gemaakt worden van
een andere vestiging, hetgeen gezien de komst van de OV-jaarkaart geen problemen zal opleveren.

2.3 Opleidings-trajecten:
Wij verzorgen alleen versnelde en snelle opleidingstrajecten: dit is mogelijk omdat er geen lesuitval plaatsvindt en wij ons alleen richten tot
alle branchegerichte vakken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een juiste keuze maken en gemotiveerd het opleidingstraject
doorlopen. De hoeveelheid huiswerk-uren voor theoretische en praktische vaardigheden is ongeveer 14 klokuren per week.

2.4 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,
 Tijdens uitoefening beroepspraktijkvorming dus: op de praktijk-stage-plaats.

Scholieren-ongevallen verzekering;
 Reistijd van huis naar school,
 Reistijd van school naar huis,
 Reistijd van huis naar beroepspraktijkvormingsplaats (stage-plaats),
 Reistijd van beroepspraktijkvormingsplaats (stage-plaats) naar huis.

2.5 Beroepspraktijkvorming
Het M.B.O. onderwijs staat voor Middelbaar Beroeps Onderwijs, het is dus bijzonder belangrijk dat men binnen een erkend leerbedrijf
voldoende kennis en ervaring op kan doen om u toekomstige beroep te professionaliseren. Zowel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
alsook de scholieren-ongevallenverzekering zijn hierop aangepast.

2.6

Wet Studiefinanciering C.F.I.: Prestatiebeurs : D.U.O. :

Op de volgende pagina’s vindt u alle mogelijkheden, welke de verschillende kwalificaties bieden. Al deze mogelijkheden vallen binnen de
Wet Studiefinanciering, d.w.z. dat er recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart is. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van
aanvullende financieringsmogelijkheden die het D.U.O. daarbij biedt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar D.U.O.

2.6.1 Onderwijsbijdrage:
Alle opleidingen zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs. Wij behoren als erkende particuliere onderwijsinstelling tot het niet door het
Ministerie gesubsidieerde onderwijs, d.w.z. dat de lesgelden direct aan onze school dienen te worden voldaan en dat de door het Minsiterie
van Onderwijs geclaimde jaarlijkse onderwijsbijdrage geheel komt te vervallen, deze heeft alleen betrekking op het gesubsidieerde
onderwijs.

2.6.2 Invulling aanvraagformulier studiefinanciering:
Bij de invulling van een aanvraagformulier voor studiefinanciering dient u niet de naam van de opleiding te vermelden, maar de naam van
de “Kwalificatie”. Het betreft hier een “BeroepsOpleidende Leerweg”.

2.7 Kinderbijslag:
Deelnemende kandidaten die nog niet voor studiefinanciering in aanmerking komen, kunnen gebruik blijven maken van de
Kinderbijslagwet. De in deze studiegids opgenomen voltijd opleidingen voldoen alleen aan het aantal studie-belastingsuren. Voor verdere
informatie kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

2.8 Aftrekpost Belastingen:
Als u niet in aanmerking komt voor studiefinanciering en ook niet voor kinderbijslag, kan het zijn dat de volledige kosten van studie en
onderhoud belasting-aftrekbaar kunnen worden gesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de belastingwetgeving.
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2.9 Financieringsmogelijkheden:
Afhankelijk van uw inkomen is het bij enkele banken mogelijk om voor de studiekosten een persoonlijke lening of een voordeelkrediet of
een doorlopend krediet aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verschillende bankiers.

2.10 Examinering en Diplomering
Wat betreft de examinering van deze opleidingen wordt gebruik gemaakt van erkende exameninstellingen en organisaties. Deze
erkenningen worden verstrekt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, branche organisaties en de betreffende
internationale instellingen. De examens worden landelijk afgenomen op een door de exameninstelling aangewezen locatie.

2.11 Start van de opleidingen
U kunt op verschillende momenten van het schooljaar instromen. Er zijn twee hoofdmomenten van instroom; namelijk begin september en
eind januari. Afhankelijk van de te volgen opleiding kunnen er meerdere instroommomenten zijn in één schooljaar. Informeer voor de
eerstkomende instroommomenten van de gewenste opleiding op het secretariaat.

2.12 Extra : Praktijkervaring/ modellen of klantensysteem
De opleidingen in de uiterlijke verzorging vragen veel praktische oefening. Om zorg te dragen dat u tijdens de opleiding voldoende
praktijkervaring kunt opdoen met een diversiteit aan behandelingsmogelijkheden, wordt er gewerkt met een klantensysteem. Dit wil zeggen
dat er regelmatig door ons modellen worden geboekt, die van de deelnemers dan een passende behandeling dienen te krijgen.
Het door instituut Thomas ontwikkelde klantensysteem geeft de mogelijkheid om de opleiding praktijkgericht aan te bieden waarin de
actuele behandelingstechnieken kunnen worden beoefend.

2.13 Aanmeldingsprocedure
De invulling en toesturing per post of via de e-mail van het bijgevoegd aanmeldingsformulier leidt tot een voorlopige inschrijving. Aan de
hand hiervan ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor een persoonlijk intake-gesprek.
Als tijdens het intake-gesprek blijkt dat de aanmelding gedefinieerd kan worden ontvangt u:
Een onderwijsovereenkomst,
Een onderwijsreglement.
De kosten voor definitieve inschrijving bedragen € 125,--.
Indien blijkt dat 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, maak dan een afspraak voor een persoonlijk onderhoud via de e-mail of
via het centraal info nummer: 073-6135665.

2.14 Leeswijzer
Op de volgende pagina’s bieden wij verschillende pakket-mogelijkheden aan. De pakketten zijn samengesteld uit een MBO-kwalificatie,
aangevuld met aan het beroep verwante en door de branches goedgekeurde onderdelen ter verbreding c.q. verdieping van je toekomstige
beroepsuitoefening.
Met andere woorden: U kunt u toekomstige beroepsuitoefening helemaal aanpassen aan u eigen passie.
In deze studiegids vindt u onder :
Hoofdstuk 3 : MBO-opleidingen Kapper en
MBO-opleidingen Grimeur
Hoofdstuk 4 : MBO-opleidingen Pedicure en Medisch Pedicure
Hoofdstuk 5 : MBO-opleidingen Schoonheidsspecialist
Hoofdstuk 6 : MBO-opleidingen Allround Schoonheidsspecialist.
Hoofdstuk 7 : Aanvullende informatie van elk onderdeel apart.
Hoofdstuk 8 : Éénjarige MBO-trajecten
In de eerste kolom kunt u ons advies vinden voor de “duur van de opleiding” , rekening houdend met uw vooropleiding.

2.15 Keuzedelen
Binnen het MBO wordt er gewerkt met keuzedelen. Dit is een extra kennisverbreding per MBO-opleiding. Per pakket kan het keuzedeel
verschillen, er zijn diverse pakketten samengesteld met diverse keuzedelen. Door deze samenstellingen zijn ze zo geformuleerd dat deze
het beste aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Veel plezier met het maken van een juiste beroepskeuze.
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KWALIFICATIE : JUNIOR KAPPER MBO-NIVEAU 2

Mogelijkheden in MBO
Kapperssector

KAPPER MBO-NIVEAU 3
EN : ONDERNEMEND KAPPER MBO-NIVEAU 4

Werkt
zelfstandig

Werkt
onder
toezicht

Junior Kapper,
Niveau 2

3.1 TOP STYLIST :
en

Kan eigen
salon leiden

Kapper,
Niveau 3

Ondernemend
Kapper, Niveau 4

MBO : niv. 2 Junior Kapper en MBO niv. 3 Kapper
Extra branchegerichte toevoegingen :

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

VMBO, HAVO
of VWO

Burgerschapscompetenties

MBO-diploma Junior Kapper:
niveau 2;

Duur van de
opleiding:

Kapper

Lesgeld : per schooljaar:
€ 5.394,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 449,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 449,50 per termijn.

Junior Kapper
Taal en Rekenen

2 schooljaren

Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
Prof. Visagie en Styling
Allround Manicure en Nagelstyling

Image Styling

MBO-diploma
niveau 3;

Kapper:

Extra : Specials :

Boeken: totaal € 1.300,--;
verspreid over 2 schooljaren.

Diploma Prof.Visagie en
Styling;

Materialen: totaal€ 3.500,verspreid over 2 schooljaren.

Diploma Allround
Nagelstyling;

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
totaal ong. € 1.300,-- per
schooljaar.

Diploma Image Styling

3.1.0 ONDERNEMEND TOP STYLIST :
MBO : niveau 2 Junior Kapper en MBO niveau 3 Kapper
en MBO : niveau 4 Ondernemend Kapper
en Extra branchegerichte toevoegingen :
Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

VMBO-T ,
HAVO of VWO

Burgerschapscompetenties

MBO-diploma Junior Kapper:
niveau 2;

Duur van de
opleiding:

Kapper

Lesgeld : per schooljaar:
€ 7.194,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 599,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 599,50 per termijn.

Junior Kapper
Ondernemend Kapper

2 schooljaren

Ondernemersvaardigheden
Taal en Rekenen en Engels
Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
Prof. Visagie en Styling

MBO-diploma
niveau 3;

Kapper:

MBO-diploma Ondernemend
Kapper: niveau 4;
Extra Specials:
Diploma Prof.Visagie en
Styling.
Diploma Image Styling

Image Styling

Boeken: let op :
totaal € 1.300,--; deels
verspreid over 2 schooljaren.
Materialen: let op :
totaal € 2.400,-deels
verspreid over 2 schooljaren.
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
totaal ong. € 1.6.00,-- per
schooljaar.
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3.2 ALLROUND GRIMEUR EN JUNIOR KAPPER EN KAPPER: Internationaal:
MBO: niveau 2 Junior Kapper , MBO niveau 3 Kapper
en

MBO: niveau 4 Allround Grimeur ; en

Extra branchegerichte toevoegingen:

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

VMBO, HAVO
of VWO

Burgerschapscompetenties

MBO-diploma Junior Kapper;
niveau 2;

Duur van de
opleiding:

Kapper

Lesgeld : per schooljaar:
€ 6.240,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 520,--, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 520,-- per termijn.

Junior Kapper

MBO-diploma
niveau 3;

Allround Grimeur

2 schooljaren

Ondernemersvaardigheden
Taal, Rekenen en Engels
Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
Prof. Visagie en Styling
Image Styling
International Media Make-up

Kapper;

MBO-diploma Allround
Grimeur; niveau 4

Boeken: let op :
totaal € 1.950,--; deels
verspreid over 2 schooljaren.

Extra Specials:

Materialen: let op :
totaal € 3.200,--; deels
verspreid over 2 schooljaren

Diploma Prof. Visagie en
Styling;
Diploma Image Styling;

Examengelden: te voldoen

International Cidesco Diploma aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
Media Make-up.
totaal ong. € 1.750,-- per
schooljaar.

3.4 ONDERNEMEND KAPPER :
en :

MBO : niveau 4 Ondernemend Kapper : als vervolgopleiding :
Extra branchegerichte toevoegingen:
Vooropleiding: KAPPER : niveau 3:

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding

Te behalen diplomeringen

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomering:

Junior Kapper
en Kapper
MBO: niveau 2
en niveau 3

Ondernemend Kapper
Ondernemersvaardigheden

MBO-diploma Ondernemend
Kapper: niveau 4;

Taal en Rekenen en Engels

Extra Specials:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Diploma Allround Nagelstyling

Duur van de
opleiding:

Extra kennisverbreding :

Diploma Image Styling

1 schooljaar

Image Styling

Kosten

(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Allround Manicure en Nagelstyling

Lesgeld : € 4.950,--.
Gespreide betaling mogelijk
in 12 termijnen: voor aanvang
schooljaar € 412,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 412,50 per termijn.
Boeken: totaal € 517,--.
Materialen: totaal € 1.035,--.
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
totaal ong. € 1.300,--.
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KWALIFICATIE :

PEDICURE : NIVEAU 3 EN
MEDISCH PEDICURE : NIVEAU : 4

4.2 WELL FITT :
MBO-Pedicure niveau 3 en MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
en : Extra branchegerichte toevoegingen:
Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:
Burgerschapscompetenties

MBO-diplomeringen:

Lesgeld : per schooljaar:
€ 4.950,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 412,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 412,50 per termijn.

VMBO-T ,
HAVO of VWO

Pedicure
Schoonheidsspecialist

MBO-diploma Pedicure
niveau 3

Duur van de
opleiding:

Ondernemersvaardigheden
Taal en Rekenen

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3

2 schooljaren

Beroepspraktijkvorming (stage)

Extra specials:

Extra kennisverbreding:

Diploma Prof. Visagie en
Styling

Image Styling
Prof. Visagie en Styling

Boeken: totaal € 1.170,--;
deels verspreid over 2
schooljaren.
Materialen: totaal€ 2.870,deels verspreid over 2
schooljaren.

Diploma Image Styling

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
totaal ong. € 1.050,-- per
schooljaar.

4.4 MEDISCH PEDICURE : alléén MBO- niveau 4 :
als vervolgopleiding : en : Extra : branchegerichte toevoeging:
Vooropleiding: Pedicure : MBO niveau 3.
Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding

Te behalen diplomeringen

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomering:

Voetverzorger /
Pedicure :
niveau 3

Risicovoet
Specialistische technieken

MBO-diploma Medisch
Pedicure niveau 4;

Ondernemersvaardigheden

Extra Specials:

Duur van de
opleiding:

Taal, Rekenen en Engels

Diploma Allround Nagelstyling

Beroepspraktijkvorming (stage)

Boeken: totaal ong.€ 500,--;

1 schooljaar

Extra kennisverbreding:

Materialen: totaal ong. €
1.685,-

Kosten

(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Allround Manicure en Nagelstyling

Lesgeld : per schooljaar:
€ 4.950,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 412,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 412,50 per termijn.

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q.assessment.
verspreid over 1 schooljaar
totaal ong. € 1.350,--.
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5 SCHOONHEIDSSPECIALIST :

NIVEAU 3 :

5.2 FACE & BODY :
en

MBO Schoonheidsspecialist niveau 3
Extra branchegerichte toevoegingen:

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomering:

VMBO, HAVO
of VWO

Burgerschapscompetenties

Duur van de
opleiding:

Ondernemersvaardigheden

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3;

Lesgeld : per schooljaar:
€ 4.794,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 399,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 399,50 per termijn.

Schoonheidsspecialist

Extra Specials:

Taal en Rekenen

2 schooljaren

Diploma Image Styling;

Beroepspraktijkvorming (stage)

Boeken: totaal € 995,-- deels
verspreid over 2 schooljaren.

Diploma Prof. Visagie en
Styling

Extra kennisverbreding:

Image Styling

Materialen: tot.€ 3.200,--

Diploma Allround Nagelstyling deels verspreid over 2

Prof. Visagie en styling

schooljaren.

Allround Manicure en Nagelstyling

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment
totaal ong. € 1.300,-- per
schooljaar.

5.3 BEAUTY THERAPIST : Internationaal :
en

MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
Extra branchegerichte toevoegingen:

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomering:

VMBO-T,
HAVO of VWO

Burgerschapscompetenties

Duur van de
opleiding:

Ondernemersvaardigheden

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3;

Lesgeld : per schooljaar:
€ 5.994,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 499,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 499,50 per termijn.

Schoonheidsspecialist
Taal en Rekenen

2 schooljaren

Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding :

Image Styling
Additionele behandelingen
Internationaal Cidesco Beauty Therapist
Prof. Visagie en Styling

Extra Specials:
Diploma Image Styling;
Internationaal Diploma
Cidesco Beauty Therapist;
Diploma Prof. Visagie en
styling.
Diploma Allround
Nagelstyling;

Allround Manicure en Nagelstyling

Boeken: totaal € 1.100,--;
deels verspreid over 2
schooljaren.
Materialen: tot.€ 2.600,--;
deels verspreid over 2
schooljaren.
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment
ong. € 1.250,-- per
schooljaar.
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5.4 BEAUTY & ART : Internationaal :
en

MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
Extra branchegerichte toevoegingen:

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomering:

VMBO-T ,
HAVO of VWO

Burgerschapscompetenties

Duur van de
opleiding:

Ondernemersvaardigheden

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3;

Lesgeld : per schooljaar:
€ 5.994,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 499,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 499.50 per termijn.

Schoonheidsspecialist
Taal en Rekenen

2 schooljaren

Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:

Image Styling
Prof. Visagie en styling
Grimeren

Extra Specials:
Diploma Image Styling;

Boeken: totaal € 1.450,--;
deels verspreid over 2
schooljaren.

Diploma Prof. Visagie en
styling;

Materialen: totaal€ 3.200,deels verspreid over 2
schooljaren.

Diploma Grimeren;
Internationaal Diploma
Cidesco Media Make-up.

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment
totaal ong. € 1.100,-- per
schooljaar.

Internationaal Cidesco Media Make-up

5.5 HAIR , FACE & BODY CARE :
MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
en MBO-Junior Kapper niveau 2 en MBO-Kapper niveau 3
en Extra branchegerichte toevoegingen:
Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

VMBO, HAVO
of VWO

Burgerschapscompetenties

Duur van de
opleiding:

Junior Kapper

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3;

Lesgeld : per schooljaar:
€ 6.390,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 532,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 532,50 per termijn.

Schoonheidsspecialist
Kapper

2 schooljaren

Ondernemersvaardigheden

MBO-diploma Junior Kapper
niveau 2;

Taal en Rekenen

MBO-diploma Kapper niveau
3;

Beroepspraktijkvorming (stage)

Extra Specials:

Extra kennisverbreding :

Diploma Image Styling;

Image Styling
Prof. Visagie en Styling

Diploma Prof. Visagie en
styling.

Optioneel :

Boeken: totaal € 1.500,--;
deels verspreid over 2
schooljaren.
Materialen: totaal€ 3.800,deels verspreid over 2
schooljaren.
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment
totaal ong. € 1.600,-- per
schooljaar.

Allround Nagelstyling
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6 ALLROUND SCHOONHEIDSSPECIALIST :
6.2 WELLNESS SPECIALS : Versneld Internationaal :
MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
en Extra branchegerichte toevoegingen:

en MBO-Allround Schoonheidsspecialist niveau 4

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

VMBO-T,
HAVO of VWO

Burgerschapscompetenties

Duur van de
opleiding:

Allround Schoonheidsspecialist

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3;

Lesgeld : per schooljaar:
€ 7.194,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 599,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 599.50 per termijn.

Schoonheidsspecialist

Camouflage

MBO-diploma Allround
Schoonheidsspecialist niveau
Boeken: totaal € 1.650,--;
4;

Huidverbeterende massage

Extra Specials:

Cosm.Shiatsu massage

Diploma Image Styling;

Additionele behandelingen

Diploma Allround
Nagelstyling;

Acne

2 schooljaren

Ondernemersvaardigheden
Taal, Rekenen en Engels

deels verspreid over 2
schooljaren.
Materialen: totaal €3.700,deels verspreid over 2
schooljaren.
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment;
totaal ong. € 1.450,-- per
schooljaar.

Diploma Prof. Visagie en
styling;

Beroepspraktijkvorming (stage)

Internationaal Diploma
Cidesco Beauty Therapist.

Extra kennisverbreding:

Image Styling
Allround Nagelstyling
Prof. Visagie en Styling
Internationaal Cidesco Beauty Therapist

6.3 WELLNESS SPECIALS : Internationaal :
MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
en Extra branchegerichte toevoegingen:

en MBO-Allround Schoonheidsspecialist niveau 4

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

VMBO, HAVO
of VWO

Burgerschapscompetenties

Duur van de
opleiding:

Allround Schoonheidsspecialist:

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niveau
3;

Lesgeld : per schooljaar:
€ 5.454,--. Gespreide
betaling mogelijk in 12
termijnen: voor aanvang
schooljaar € 454,50, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 454,50 per termijn.

Schoonheidsspecialist

Camouflage

MBO-diploma Allround
Schoonheidsspecialist niveau
Boeken: totaal € 1.650,--;
4;

Cosm. Shiatsu massage

Extra Specials:

Huidverbeterende massage

Diploma Image Styling;

Additionele behandelingen

Diploma Allround
Nagelstyling;

Acne

3 schooljaren

ondernemersvaardigheden
Taal, Rekenen en Engels
Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:

Image Styling

Diploma Prof. Visagie en
styling;
Internationaal Diploma
Cidesco Beauty Therapist.

deels verspreid over 3
schooljaren.
Materialen: totaal €3.700,deels verspreid over 3
schooljaren.
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment;
totaal ong. € 970,-- per
schooljaar.

Allround Nagelstyling
Prof. Visagie en styling
Internationaal Cidesco Beauty Therapist
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6.4 MBO-ALLROUND SCHOONHEIDSSPECIALIST : niveau 4 :
als vervolgopleiding: Vooropleiding: SCHOONHEIDSSPECIALIST : niveau 3.
MBO-Allround Schoonheidsspecialist niveau 4
en Gespecialiseerde Branchegerichte toevoegingen:
Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomering:

Schoonheidsspecialist

Allround Schoonheidsspecialist

niveau 3

Camouflage

MBO-diploma Allround
Schoonheidsspecialist
niveau 4

Lesgeld : € 6.480,--.
Gespreide betaling mogelijk
in 12 termijnen: voor aanvang
schooljaar € 540,--, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 540,-- per termijn.

Acne
Cosm. Shiatsu behandeling

Duur van de
opleiding:
1 schooljaar

Huidverbeterende massage

Extra Specials:

Additionele behandelingen

Diploma Image Styling;

Boeken: totaal € 750,Materialen: totaal € 400,--;
Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment;
verspreid over 1 schooljaar
totaal ong. € 1.400,--.

Ondernemersvaardigheden
Taal, Rekenen en Engels
Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:

Image Styling

7 AANVULLENDE INFORMATIE :
Onder het kopje “inhoud van de opleiding” staan de verschillende vak-onderdelen vermeld. Meer inhoudelijke informatie per vakonderdeel
treft u onderstaand aan:

7.1

Burgerschapscompetenties:

Hieronder vallen meerdere onderdelen te weten:
Politiek-juridische dimensie; Economische dimensie; Sociaal-maatschappelijke dimensie; Dimensie vitaal burgerschap; en
Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling.

7.2

Image Styling:

Als basis voor alle grondstoffen, cosmetisch huishoudelijk of anders, vormt dit het belangrijkste bestanddeel. Om zoveel mogelijk inzicht en kennis te
vergaren aangaande de invloed en werking van alle stoffen die hiervoor gebruikt worden vindt men hierin o.a. terug:
Etherische oliën en Natuurlijke grondstoffen en Reukstoffen .
Psychologie van reukstoffen, kleuren en geuren;
Lichteffecten ten aanzien van geuren en kleuren;
Typenleer: ten aanzien van geuren en kleuren;
Jaargetijden en Verkoopkunde.
Geschiedenis van Parfum vanaf de oudheid tot heden

7.3 Image Styling:
Bij dit onderdeel komt het volledige styling programma aan de orde zoals:
Algemene oriëntatie,
Morfologie, Skeletbouw, Lichaamsbouw en Huidskleur
Haardracht, lengte , sieraden en alle asseccoires: tassen, schoenen, kleuren enz.
Kleurenanalyse
Stoffen, kleuren, jaargetijden en Verkoopkunde.
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7.4

: Junior Kapper , Kapper , Ondernemend Kapper :
Verschillen in MBO Kapperssector

Kan eigen kapsalon leiden

Werkt zelfstandig

Werkt onder toezicht

Junior Kapper

7.5

Kapper

Ondernemend Kapper

: Visagie / Styling:

De opleiding visagie/styling is opgebouwd uit meerdere onderdelen te weten:
Theorie – onderdelen : Kleurenleer, materialenkennis, lichttechnieken, gelaatsvormen, correctietechnieken, styling, doelgroep, soorten belichting, de
huid.
Praktijk – onderdelen : dag make-up jonge en rijpe huid, avond make-up, typologie, fantasie make-up, gala make-up, bril make-up, make-up voor de
man, bruids make-up, make-up voor de donkere huid, toepassing van belichtingsmogelijkheden, aanpassen van bovenstaande make-up technieken
aan: doel, persoonlijkheid, huidskleur enz.
Styling: completeren van de bovenstaande make-up technieken met: sieraden, kleuren, kleding, haardracht, poses en belichting en metamorfose.
Foto-sessies , studiowerk enz. : Enig en Uniek : Samenstellen van portfolio, bestaande uit producten van foto-sessies gemaakt met professionele
foto- en belichtingsapparatuur.

7.6 : Allround Manicure / Nagelstyling:
De opleiding Allround Nagelstylist is opgebouwd uit twee modulen te weten:
Cosmetische hand-, nagel- en voetbehandeling: verzorgen van huid en nagels;
Nagelstyling :


Theorie : Voor- en nadelen van wrap systeem, gel systeem en acryl systeem; Inrichting van werkruimte; Invloed van producten en theorie
van de praktijk.



Praktijk: Aanbrengen van tips / sjabloneren; werken volgens het gel systeem en het acryl systeem; modelleertechnieken, opvultechnieken
enz.; Behandelen van nagels van “nagelbijters”, verlengen en/of verstevigen van de nagelplaat; Lakken van kunstnagels ; decoratie van
nagels.

7.7 : Grimeren:
De basisopleiding grimeren is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:
Theoretische vakken: anatomie, lichttechnieken, materialenleer, karakterleer, gezichtsvormen, de huid, theorie van de praktijk.
Praktijk vakken:


Het werken met verschillende materialen o.a.: Aqua, supra en rubber schmink.



Masker-, karakter-, japanse-, dieren- en fantasie grime.



Opmaken voor theater en maken van een kaalkop.

Drie-dimensionaal:


Gipsafdrukken gezicht, gipsafdrukken lichaamsdelen,



Fantasiepruik, baarden en snorren.

Modelleren: Kunstvormen op gipskop, neuzen, wonden en littekens;
Body-paint: Het maken van een ontwerp, uitwerken van een bodypaint en uitwerken van een transformatie.

7.8

: International Cidesco Media Make-up:

De opleiding media make-up is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:
Herkenning van huid types; skeletbouw; toepassing van make-up voor europese en gekleurde huidtypes; cosmetische samenstellingen en het
gebruik. Voeren van een onderneming. Gebruik van licht en schaduwen voor hervormingen: optische effecten.
Make-up toepassingen bij: zwart/wit en kleuren foto’s en film-opnamen; gezichtsvormen, -contouren en aan brengen van volledige correcties;
glamour make-up voor blanke en gekleurde huidtypes; cinematic make-up; Fantasie make-up; Catwalk make-up en editorial make-up, e.d.; Travesty
make-up.
Toepassing van alle grondbeginselen t.a.v. : alle huidtypes, leeftijden, kleuren; gebruik van kunstwimpers en kunstnagels; glamour en fantasie
effecten.
Het hoe, waar en wanneer aanbrengen van verschillende vormen van gezichtsbeharing; Hoe gebruik je een haarmodel; hoe dient haar en kunsthaar
in elkaar te worden verweven; opsteken; verwerken, aanpassen en opsteken; ontwerp maken ; toepassing van pruiken en haarstukjes. Losse
haarstukjes: mixen van haarstukjes met eigen haar; verwerking in het haar. Het knopen van haarstukken.
Uitstraling: vuile, smerige uitstraling; vuile tanden; zweet, tranen, verweerd en vervuild; wonden, littekens, bloed en stoppelbaard; Uitvoering: klei,
latex,siliconen, gelatine, was; gietvorm van een gelaatsdeel en een positieve gietvorm; modellering van een positieve gietvorm; modellering van
wratten, neuzen, enz.
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Kaalkop: hoe bereken en maak je een kaalkop; opbrengen van een kaalkop; aanpassen aan de huidskleur; Karakter make-up: hoe bereik je een
karakter make-up met het creëren en vormen van neuzen, losse haren, haarstukjes en pruiken.
Gezondheid en veiligheid; gebruik en keuze van materialen; verwijderen en onderhouden van kunststof materialen; Gietvorm van het hoofd; foam,
warme en koude foam, latex, siliconen; maken van kleine stukjes en toepasbaarheid; gebruik maken van kunstvormen; kleuren en evenaren van de
huidskleur;
Science-fiction; veroudering; air-brush technieken
Het samenstellen van een professioneel portfolio.

7.10 : Pedicure:
De opleiding pedicure is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:
Analyse uitvoeren en behandelingsplan opstellen,
Praktijk voetverzorging / Pedicure,
EXTRA : Benen harsen,
Hygiene, arbo en milieu,
Ondernemersvaardigheden.

7.12 : Schoonheidsspecialist: niveau 3:
De basisopleiding schoonheidsverzorging is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:
Analyse uitvoeren en behandelingsplan opstellen,
Lichaamsbehandelingen,
Gelaatsbehandelingen,
Ondernemersvaardigheden,
Cosmetische hand-, nagel- en voetbehandeling.

7.13 : International Cidesco Beauty Therapist:
De opleiding beauty therapist is opgebouwd uit twee kwalificaties te weten: de nationale opleiding schoonheidsverzorging en de verplichte internationale
aanvullende vakgebieden voor het behalen van een internationaal niveau schoonheidsverzorging c.q. Beauty Therapist.
Theorie:


Natuurkunde, Anatomie en fysiologie, Huid, Cosmetische wetenschap.



Theorie van de praktijk: zoals hygiëne, reiniging, massage, ontharen, electro-therapie, figuur-correctie, voeding.

Lichaamsbehandelingen,


Lichaams - analyse, lichaamsbehandelingen, lichaamsmassages, harsmogelijkheden en depilatie.

Gelaatsbehandelingen,


Reinigingsmethodieken van het gelaat, facultatieve behandelingsmethoden, klassieke massage methodieken, maskers en pakkingen,
make-up technieken.



Het opstellen van een aangepast behandelingsplan.



Verzorgen, massage en lakken de nagels .

Additionel subject,


Een door u gekozen en zelf uit te voeren Specialisatie.

7.14 : Additionele behandelingen:
De “Wellness Georiënteerde Behandelingen” bevatten de onderstaande onderdelen :
Theoretische en praktische kennis en vaardigheden van aanvullende behandelingen te weten:


Huidverzorging van de man; Huidverzorging van de donkere huid;



Diverse afslankmethoden; Verschillende massage-technieken; Thalasso-therapie; Aroma-therapie;



Kleuradvisering; Bruiningsmethoden; Kuurbehandelingen.

7.15 Medisch Pedicure: niveau 4 :
De opleiding Medisch Pedicure : niveau 4 kan gevolgd worden na het behalen van het diploma Voetverzorger / Pedicure niveau 3. Het vakgebied
Medisch Pedicure bestaat uit theoretische en praktische kennis en vaardigheden van:
Risico-voet o.a.: Reumatische voet; Diabetische voet; Oudere voet; Spastische voet; Verwaarloosde voet.
Specialistische technieken o.a.: Anti-druk technieken; Nagelbeugel- en orthese technieken; Nagelregulatie.
Exploiteren van een bedrijf o.a.: Administratie; Computer boekhouden; Ondernemen.

7.18 : Allround Schoonheidsspecialist: niveau 4 :
De opleiding Allround Schoonheidsspecialist : niveau 4 kan gevolgd worden na het behalen van het diploma Schoonheidsspecialist niveau 3. Het
vakgebied Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 bestaat uit theoretische en praktische kennis en vaardigheden van:
Additionele behandelingen : theorie en praktijk.
Specialistische behandelingen: theorie en praktijk.: Acne behandelingen; Shiatsu massage en Bindweefsel / Pincements massage.
Specialisatie Camouflage
Exploiteren van een bedrijf o.a.: Administratie en ondernemingsplan opstellen, ondernemersvaardigheden
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8 Eénjarige MBO-trajecten:
8.1 HAIR STYLIST :
en

MBO : niv. 2 Junior Kapper en MBO niv. 3 Kapper
Extra branchegerichte toevoegingen :

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:

MBO-diplomeringen:

(V) MBO,
HAVO of VWO

Burgerschapscompetenties

MBO-diploma Junior Kapper:
niveau 2;

Duur van de
opleiding:

Kapper

Lesgeld : € 6.960,--.
Gespreide betaling mogelijk
in 12 termijnen: voor aanvang
schooljaar € 580,--, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 580,-- per termijn.

Junior Kapper
Taal en Rekenen
Beroepspraktijkvorming (stage)

1 schooljaar

Extra kennisverbreding:
Prof. Visagie en styling

MBO-diploma
niveau 3;

Kapper:

Boeken: totaal € 995,--.

Extra Specials:

Materialen: totaal € 2.320,-.

Diploma Prof. Visagie en
styling;

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
totaal ong. € 2.491,-- .

8.2 Schoonheidsspecialist en Pedicure :
MBO-Pedicure niveau 3 en MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3
en : Extra branchegerichte toevoegingen:
Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket:
Burgerschapscompetenties

MBO-diplomeringen:

Lesgeld : € 7.020,--.
Gespreide betaling mogelijk
in 12 termijnen: voor aanvang
schooljaar € 585,--, daarna
11 maandelijkse termijnen ad
€ 585,-- per termijn.

(V) MBO ,
HAVO of VWO

Schoonheidsspecialist

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niv. 3

Taal en Rekenen

Duur van de
opleiding:

Extra Specials:

Ondernemersvaardigheden

Diploma Pedicure niv. 3

Beroepspraktijkvorming (stage)

Boeken: totaal € 770,--.

1 schooljaar

Extra kennisverbreding:

Materialen: totaal€ 1.950,Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment,
totaal ong. € 1.700,-- .

Pedicure
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8.3

BODY & BEAUTY :
MBO-Schoonheidsspecialist niveau 3 :

Vooropleiding en
duur van de
opleiding

Inhoud van de opleiding
(aanvulling per vakonderdeel bij punt 8)

Te behalen diplomeringen

Kosten

Vooropleiding:

MBO-vakkenpakket :

MBO-diplomering:

(V) MBO ;
HAVO of VWO

Burgerschapscompetenties
Schoonheidsspecialist

MBO-diploma
Schoonheidsspecialist niv. 3;

Duur van de
opleiding:

Ondernemersvaardigheden

Extra Specials:

Taal en Rekenen

Diploma Prof. Visagie en
styling;

Lesgeld : € 6.960,--.
Gespreide betaling mogelijk
in 12 termijnen: voor aanvang
schooljaar € 580,-- daarna 11
maandelijkse termijnen ad €
580,-- per termijn.

1 schooljaar

Beroepspraktijkvorming (stage)

Boeken: totaal € 850,--;
Materialen: totaal € 2.220,--;

Extra kennisverbreding:

Examengelden: te voldoen
aan exameninstelling TCI per
examen c.q. assessment.
verspreid over het schooljaar
totaal ong. € 1.650,--

Prof. Visagie en styling

Welk pakket past het best bij u?
Maak vrijblijvend een afspraak met
een van onze opleidings-coaches.

5211 HT ‘s-Hertogenbosch

3584 AA Utrecht

Verwersstraat 51-53

Herculesplein 209

Wijzigingen voorbehouden. januari 2016
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