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Beroepsopleiding  

Schoonheidsspecialist 

voor het landelijk erkende  
ANBOS Branchediploma Niveau 3 

 

Exameninformatie 
 

Branchediploma Schoonheidsspecialist   

De opleiding tot Schoonheidsspecialist kun je afsluiten met in totaal 8 examens: 4 theorie examens, 3 praktijk-
examens en het presenteren van je portfolio. Het lesmateriaal dat je van ons hebt ontvangen, is door Exuive op 
deze examens afgestemd. Als je al deze examens hebt behaald, ontvang je het Branchediploma Schoonheids-
specialist. Meer informatie over Exuive en de examens vind je in dit document en in de dropbox. 
 
Mocht je naar aanleiding van de informatie in dit document nog verdere vragen hebben omtrent de examens, 
kun je contact opnemen met Beautytrainingen.nl. 

Exuive 

Exuive is een onafhankelijke instelling, aangewezen door de minister van OC&W voor de examinering van een 
aantal MBO-opleidingen/crebo opleidingen. Exuive staat geregistreerd in het Crebo en de Exuive diploma's zijn 
erkend door Anbos. Naast de erkenning van Branchediploma Schoonheidsspecialist niveau 3 en de Allround 
schoonheidsspecialist erkent Anbos de examinering van alle specialisaties en de voortgezette opleiding 
schoonheidsspecialist. Beautytrainingen.nl zorgt ervoor dat u met de opleiding Schoonheidsspecialist volledig 
wordt voorbereid op de examens van Exuive. De examens worden vervolgens door en bij Exuive afgenomen.  

Examenonderdelen 

De opleiding Schoonheidsspecialist bestaat uit meerdere examenonderdelen. Om de opleiding volledig af te 
ronden dien je alle onderdelen te behalen. Een overzicht van alle examens, het soort examen, de toetsvorm is 
hieronder weergegeven. 
 

Code: Theorie examens:  Soort examen:  

ST 1  1 theorietoets   Algemene Anatomie en Fysiologie 

ST 2  1 theorietoets    Specifieke Anatomie en Fysiologie  

ST 3  1 theorietoets    Praktijktheorie Schoonheidsspecialist 

ST 4  1 theorietoets    Hygiëne, Arbo, Milieu en Kwaliteit 

 Praktijk examens: 

 

SP 1  1 Proeve van bekwaamheid Behandeling gezicht  

SP 2 1 Proeve van bekwaamheid  Behandeling lichaam 

SP 3 1 Proeve van bekwaamheid  Behandeling hand en voet 

SP 4 1 Portfolio   Interview en presentatie Portfolio  

        onderneming starten 

Er is geen vaste volgorde van het afleggen van deze examens, op 1 regel na: je kunt pas aan je praktijkexa-

mens deelnemen na het met succes afronden van Theorietoets ST3. 
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Examenplan Branchediploma Schoonheidsspecialist 

 

 
 

Toetsmatrijzen Schoonheidsspecialist  
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Door middel van het portfolio en het interview laat de deelnemer zien te beschikken over:  
 
Kennis  
- kennis van de markt van de eigen branche;  

- kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf (zzp’er);  

- kennis van financieringsmogelijkheden;  

- kennis van marketing en public relations;  

- kennis van relevante wet- en regelgeving bij een eigen bedrijf (Arbo, milieu, belasting);  

- basiskennis van administratie en boekhouden.  
 
Vaardigheden  
- kan prijscalculaties opstellen (kostprijs, winstmarge, verkoopprijs);  

- kan kas opmaken;  

- kan BTW-aangifte doen;  

- Kan winst- en omzetprognoses maken;  

- heeft communicatieve en sociale vaardigheden. - verzamelt relevante informatie over de trends en ontwikke-
lingen in de markt, de concurrentie en producten en diensten;  

- maakt een gestructureerd en bondig geschreven plan voor het starten van een eigen bedrijf met daarin de 
onderdelen marketing, verkoop en financiering;  

- laat zien begrip te hebben van de verplichtingen van de (financiële) administratie;  

- houdt bij het plan voor de inrichting van het bedrijf rekening met kwaliteit, Arbo en milieu;  

- ziet en onderkent kansen voor het bedrijf en grijpt verschillende kansen aan om de naamsbekendheid van het 
bedrijf te vergroten en de commerciële positie van het bedrijf te versterken;  

- legt actief contact met potentiële cliënt en netwerkpartners en onderhoudt contact met het netwerk.  
 
In het portfolio zijn bewijzen opgenomen omtrent het volgende gedrag 
- verzamelt relevante informatie over de trends en ontwikkelingen in de markt, de concurrentie en producten en 
diensten;  

- maakt een gestructureerd en bondig geschreven plan voor het starten van een eigen bedrijf met daarin de 
onderdelen marketing, verkoop en financiering;  

- laat zien begrip te hebben van de verplichtingen van de (financiële) administratie;  

- houdt bij het plan voor de inrichting van het bedrijf rekening met kwaliteit, Arbo en milieu;  

- ziet en onderkent kansen voor het bedrijf en grijpt verschillende kansen aan om de naamsbekendheid van het 
bedrijf te vergroten en de commerciële positie van het bedrijf te versterken;  

- legt actief contact met potentiële cliënt en netwerkpartners en onderhoudt contact met het netwerk.  
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Aanmelden examens 

Wanneer je zover bent om deel te nemen aan een examen, melden wij je aan voor je examen.  
Voor een juiste aanmelding ga je als volgt te werk: 
 
1. Je vult het Formulier kandidaatgegevens duidelijk en volledig in. Dit formulier kun je vinden bij de 

downloads van onze dropbox of bij ons opvragen zodra je zover bent. 
 

2. Je voegt bij je eerste aanmelding de volgende zaken toe aan het inschrijfformulier: 

- een uittreksel uit het persoonsregister (dit kun je aanvragen bij de gemeente). 
 

3. Je stuurt deze documenten naar ons toe. Dit kan digitaal via info@beautytrainingen.nl of per post naar; 
Beautytrainingen, t.a.v. opleidingen, De Corantijn 91F, 1689 AN Zwaag. 
 

Let op: het aanmeldformulier dient minimaal 5-6 weken voor de gewenste examenperiode van de 
schriftelijke examens  binnen te zijn.  

 
4. Tegelijkertijd zorg je dat het examen betaald wordt aan Beautytrainingen.nl  

 
5. Vervolgens ontvang je een oproep voor het examen (zowel theorie als praktijk) (mits het examen-

geld is ontvangen). Hierin staat onder andere vermeld: datum, tijdstip en je examennummer.  
 

6. Na de sluitingsdatum van de exameninschrijving kunnen examens niet meer worden geannuleerd. 
Kosteloos annuleren van het examen is mogelijk tot 20 dagen voor het examen. Helaas retourneert 
Exuive het examengeld niet door ziekte, griep of andere redenen wanneer dit na dit termijn plaats-
vindt. Te laat gekomen kandidaten worden niet toegelaten voor het examen. Bij niet aanwezigheid 
of niet uitvoeren van de examenopdrachten wordt dit aangemerkt als ‘geen cijfer’. Geen van deze 
situaties geven recht op restitutie van het examengeld. 
 

 

Tip: de examenstof wordt gedetailleerd beschreven in de toetstermen! Alvorens deel te nemen aan een 
theorie-examen adviseren wij je dan ook om de exacte toetstermen door te nemen. Je vindt de toets-
termen bij de downloads in onze dropbox. Ook de Code van de schoonheidsspecialist (ham, arbo, 
anbos) kun je hier vinden. 

Examenafname 

De theorie-examens en proeven (praktijkexamens) worden doorlopend in het jaar afgenomen:  
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Je kunt je voor meerdere examens in dezelfde periode opgeven.  
De examens worden afgenomen bij Exuive, Recordweg 1, 3821 AS Amersfoort. 

Deelname examens 

Om deel te kunnen nemen aan de examens dien je je goed voor te bereiden en rekening te houden met enkele 
vereisten zoals hieronder worden benoemd.  

Voorbereiding  

Ter voorbereiding op het theorie examen kun je na de theorielessen gebruikmaken van de proefexamens die in 
het boek Meerkeuzevragen Schoonheidsverzorging te vinden zijn.  
 
De theorie-examens bestaan uit 40 meerkeuzevragen. Bij 40 vragen dien je 26 goede antwoorden te geven 
voor een voldoende (65% cesuur). 
 

Deelname theorie-examen 

Tijdens het examen dien je een geldig identiteitsbewijs te tonen. Aanvaard worden: paspoort, rijbewijs, Neder-
landse identiteitskaart. Zonder een van deze bewijzen word je van het examen uitgesloten. Andere bewijzen 
dan de hiervoor genoemde identiteitsbewijzen worden geweigerd, tenzij het examenbureau vooraf een schrifte-
lijke ‘verklaring van geen bezwaar’ heeft afgegeven.  
 
Ben je gehuwd en heb je de  naam van uw partner aangenomen, dan dien je je aan te melden (en op het exa-
men te legitimeren) onder je geboortenaam.  
 
Je bent tijdens het examen zelf verantwoordelijk voor het inleveren van je examenwerk aan de door Exuive 
daarvoor aangeduide persoon. 
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Naar de proeven van bekwaamheid (praktijkexamens) dient je je eigen model mee te nemen. Dit model dient 
aan een aantal eisen te voldoen. Tijdens de praktijklessen ontvang je alle informatie omtrent de praktijkexa-
mens met daarin onder andere de modeleisen. Een afgekeurd model geeft geen recht op restitutie van het be-
taalde examengeld. Voor deelname aan de proeven dien je je op dezelfde wijze te kunnen legitimeren als bij de 
theorie-examens. 

 

Deelname portfolio-assessment 

Net als voor de andere examenonderdelen, dien je je ook aan te melden voor het portfolio-assessment.  
Tevens dien je een bewijs van de gecontroleerde opdrachten in bezit te hebben. Dit bewijs is je cijferlijst van de 
nagekeken opdrachten en portfolio. Voor deelname aan het assessment dien je je op dezelfde wijze te kunnen 
legitimeren als bij de theorie-examens. 

Afmelding examens 

Wanneer je onverhoopt niet kan deelnemen aan het examen, dan dien je dit te melden bij Beautytrainingen. Er 
kan geen restitutie van het examengeld plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de theorie-examens als voor de 
proeven van bekwaamheid. 

Examenuitslag 

Je krijgt direct na ieder examen je uitslag. Van de theorie-examens kun je dit direct op de tablet zien na het 
maken van het examen. Bij de praktijkexamens ontvang je na het examen mondeling je resultaat van de exa-
mencommissie en een toelichting hierop. 

 
 
 
 

Herkansingen 

Wanneer er voor een of meerdere examens een onvoldoende is behaald, is er de mogelijkheid voor 
een herexamen. Je dient je voor een herexamen wederom aan te melden bij Beautytrainingen.nl mid-
dels het examenformulier. Zodra dit formulier én de betaling van het herexamen door ons ontvangen is, 
melden wij je bij Exuive aan voor het examen. Deze aanmelding dient ook weer minimaal 5-6 weken 
voor de gewenste examendatum te zijn gedaan. Houd rekening met tijd tussen je aanmelding en beta-
ling aan ons en de verwerkingstijd hiervoor.  
 
Bij theorietoetsen is het in sommige gevallen mogelijk om, na overleg, direct na het horen van de uitslag 
een nieuw examen af te leggen. Dit kan wanneer de toets op 1 of 2 punten na niet gehaald is en wan-
neer er ruimte is bij Exuive hiervoor. Je dient hiervoor vanaf de examenlocatie direct telefonisch contact 
op te nemen met Beautytrainingen.nl en de betaling over te maken middels ons betalingsverzoek. Zorg 
er zelf voor dat je hiertoe de mogelijkheid hebt met telefonisch bankieren. Indien dit niet mogelijk is, kun 
je niet diezelfde dag deelnemen aan een nieuw examen.  
 

Branchediploma Schoonheidsspecialist 

Je ontvangt het Branchediploma Schoonheidsspecialist zodra je alle theorie-examens en proeven van 
bekwaamheid heeft behaald.  

Certificaat 

Wanneer je de cursus volledig hebt gevolgd, gemiddeld een voldoende cijfer (5,5 of hoger) scoorde 
voor je huiswerk en de praktijktoetsen én de lesgelden hebt voldaan, kun je een certificaat aanvragen. 
Het certificaat is aan het einde van de cursus eenvoudig aan te vragen. Hiermee kun je aantonen dat je 
de gehele cursus hebt doorlopen en de leerstof beheerst.  
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Studeer je de theorie zonder hulp van een docent, dan is het ontvangen van een certificaat niet moge-
lijk. 
 
De kosten voor het certificaat bedragen €25,-. Zodra wij je aanvraagformulier hebben ontvangen en ge-
controleerd, ontvang je een bevestiging per mail inclusief betaalgegevens. Wanneer de betaling is vol-
daan, ontvang je het certificaat per post thuis.  
 
Let echter wel: dit is niet gelijk aan het landelijk erkende diploma! 
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AANVRAAGFORMULIER 
 

CERTIFICAAT 
 
 

□ Ja, ik wil het certificaat van Beautytrainingen ontvangen, kosten € 25,-. Ik weet dat ik daarvoor 

van alle lessen het huiswerk ter correctie heb moeten insturen en daarvoor gemiddeld 5,5 of hoger heb 
moeten behalen. Ik weet ook dat dit niet gelijk is aan het landelijk erkende Branchediploma Schoon-
heidsspecialist. 
 
 
 
Achternaam:............................................................................................................................ M/V 

Voorletter(s): .................................................................................................................................  

Adres: ............................................................................................................................................  

Postcode: ......................................................................................................................................  

Plaats ............................................................................................................................................  

Geboortedatum: .......................................... Geboorteplaats: .......................................................  

Opleiding: .................................................... Klantnummer: ..........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...............................................................   .................................................................................  
Datum aanvraag Handtekening 
 
 
 
 
 
Alleen dit formulier opsturen naar:  
 

 Beautytrainingen.nl 

 De Corantijn 91F 

 1689 AN Zwaag (NH) 


