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Beroepsopleiding  

Schoonheidsspecialist 

voor het landelijk erkende  
ANBOS Branchediploma Niveau 3 

 

Algemene Informatie 

Gefeliciteerd, u heeft de eerste stap gezet in uw studie voor het erkende Branchediploma Schoon-

heidsspecialist. Leest u deze informatie goed door, dit is van belang om de stappen in uw studie en 

examen te begrijpen. 

Studieprogramma 

De opleiding voor Branchediploma Schoonheidsspecialist duurt bij een gemiddeld tempo 16 maanden 

en is onderverdeeld in 2 studieperiodes van 6 maanden en 1 studieperiode van 4 maanden.  

De studioperiodes zijn onderverdeeld in verschillende lessen. U dient na iedere bestudeerde les de 

bijbehorende kennisvragen te maken + de toetstermen uit te werken. Tevens zijn er extra open vragen 

(nr5) en extra meerkeuze vragen (nr7), deze dient u door te mailen 

(huiswerk.beautytrainingen@gmail.com) naar uw begeleidend docent. De docent kijkt het huiswerk na 

en geeft een cijfer, waarna deze het huiswerk weer aan u retourneert. Gelijktijdig met het inzenden van 

uw huiswerk, kunt u ook korte gerichte vragen stellen over de lesstof; uw docent zal deze dan beant-

woorden. 

Belangrijk: stuur het huiswerk per les in, in volgorde van de studiewijzer. Als u uw huiswerk via de  mail 

instuurt, stuurt u dus de opgaven van één les in één bestand in. Iedere les verstuurt u in een aparte 

mail.  

Indien u geen toegang heeft tot inzenden per mail, dient u dit ons tijdig te melden. Voor huiswerk dat u 

per post stuurt, dient u altijd een voldoende gefrankeerde envelop mee te sturen, zodat de docent het 

huiswerk retour kan zenden. 

 
Richtlijn Studietempo      Maand 

Theorie Boek 1 WETEN Hoofdstuk 1.1 t/m 1.4  1 

       Hoofdstuk 2.1 t/m 3.2  2 

      Hoofdstuk 3.3 t/m 4.1  3 

       Hoofdstuk 4.2 t/m 4.5  4 

       Hoofdstuk 4.6 t/m 5.2  5 

       Hoofdstuk 5.3 t/m 6.3  6 

        

Theorie  Boek 2 DOEN Deel 7 t/m deel 9   7 

       Deel 10 Hfd 1 t/m 4  8 

       Deel 10 Hfd 5 t/m 7  9 

       Deel 11     10 

       Deel 12 Hfd 1 t/m 4  11 

       Deel 12 Hfd 5+6 + Deel 13  12   

Praktijk*    8 Lessen   13 t/m 16 

 

Oefenexamens BOEK 3   ter oefening voor je theorie examens 
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Toelating praktijkdagen 

* De praktijkdagen vinden plaats nadat u minimaal het boek WETEN hebt afgerond met een positief 

resultaat aan cijfers voor het huiswerk. U krijgt een oproep voor deze praktijkdagen. 

Voor de praktijkdagen dient het materialenpakket te zijn betaald. Naast dit pakket zijn er aanvullende 

praktijkmaterialen die u nodig heeft. Deze materialen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Voor meer 

informatie over de praktijkdagen ontvangt u de praktijkinstructie bij de bevestiging van uw aanmelding 

voor de praktijkdagen. We raden u aan deze goed door te lezen. 

 

Examinering 

De theorie-examens worden doorlopend afgenomen op dinsdagen of zaterdagen (in de regel op de 3e 

dinsdag van de maand vanaf 13:00 uur en de 2e zaterdag van de maand vanaf 08:30 uur).   

De praktijkexamens worden doorlopend afgenomen op 2e of 3e woensdagen van de maand vanaf 

08:00 uur. 

U dient zich aan te melden bij Beautytrainingen.nl, middels het examenformulier. Zodra dit formulier én 

de betaling van het examen door ons ontvangen is, melden we u aan bij Exuive voor uw examen.  

Lees voor meer informatie ook het document ‘Belangrijke informatie over de examens Branchediploma 

Schoonheidsspecialist,  goed door. LET OP! Er is een einddatum voor aanmelding van de examens. 

Zorg dat u zich op tijd aanmeldt. 

 

Diploma 

Wanneer je alle theorie-examens en praktijkexamens met een voldoende (6) beoordeling heeft afge-

rond, ontvang je het erkende Branchediploma Schoonheidsspecialist. 

 

Contactgegevens 

Ten slotte volgen hieronder enkele nuttige adressen en websites. 

 

Voor vragen over de cursus:  

Beautytrainingen.nl 

Afdeling Opleidingen 

De Corantijn 91F 

1689 AN Zwaag 

Tel.: 0229-757128 

Website: www.beautytrainingen.nl 

 

Voor algemene vragen: info@beautytrainingen.nl  

 

Voor het inzenden van je huiswerk: huiswerk.beautytrainingen@gmail.com 
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