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 UITERLIJKE VERZORGING - SCHOONHEIDSSPECIALIST 

 
 

A.1 Algemeen 
Het beroep van schoonheidsspecialist kun je rekenen tot de commerciële dienstverlening. Bij 
de commerciële dienstverlening gaat het om de klant. 
Het is van groot belang dat jij die klant leert te begrijpen en de wensen van de klant kunt 
omzetten in daden. 
Daarvoor is een goede communicatie met de klant nodig en een goede beheersing van de 
vaktechnische handelingen. 
Het beroep van schoonheidsspecialist stelt daarom hoge eisen aan: 
* goede omgangsvormen 
* technische vaardigheden 
* creativiteit 
* eigen uiterlijke verzorging 
* goede gezondheid 
De ontwikkelingen in het beroep van schoonheidsspecialist gaan door en daarom is de 
opleiding vernieuwd. De opleiding sluit nu nog beter aan bij de eisen van het bedrijfsleven en 
de mogelijkheden van de deelnemers. De inhoud van de opleidingen en de examens zijn 
zeer praktijkgericht. 
 

A.2 Opleidingsstructuur 

De nieuwe opleiding schoonheidsspecialist heeft geen afstudeerrichtingen. De 
vernieuwingen betreffen met name de aanpassing van de leerstof aan de eisen van de 
moderne beroepspraktijk. 

 

A.3 Integrale lessen  en leersalon  
De integrale lessen vinden plaats in de praktijklokalen. De praktische vaardigheden worden 

dus getraind in 3 situaties nl: praktijklokaal, leersalon en BPV-plaats (stage). De 

deelnemers zijn verplicht te werken op modellen in bovengenoemde situaties, wanneer dit 
plaats moet vinden wordt aangegeven door de praktijkdocent. 

 

 

 

A.4   Beroepspraktijkvorming  ( BPV ) 
Naast de praktijkinstructie en trainingslessen op school doe je ook veel praktijkervaring op in 
de BPV. Je moet in eerste instantie zelf voor een BPV-plaats zorgen, uiteraard in overleg 
met jouw studieloopbaanbegeleider (LOB-er). 
Inzet en correct gedrag zijn niet alleen van belang op school maar zeker ook tijdens de BPV. 
 . 
 
    

Let op:  De  BPV moet met een voldoende worden afgesloten om in het bezit te 

komen van het diploma. 

           

 

 



 

  

 

 

 

 

A.5 Voortgangstraject  
De opleiding Schoonheidsspecialist bestaat uit 2 kerntaken en 5 werkprocessen. 
De opleiding Allround schoonheidsspecialist  bestaat uit bovengenoemde en een profieldeel 
P1.Dit profieldeel bestaat uit 1 kerntaak en 4 werkprocessen. 
Je opleidingstraject doorloop je middels het maken van opdrachten en het uitvoeren van 
prestaties (schoolse en buitenschoolse activiteiten en in de BPV). 
 

A.6 Examens 
Het verzamelen van bewijzen is een belangrijk aspect voor het kunnen deelnemen aan 
toetsen en proeve van bekwaamheid. 
Tijdens het schooljaar worden er meerdere toets momenten aangeboden. 
Je krijgt aan de hand van je resultaten een positief of negatief advies voor deelname aan de 
toetsmomenten. 
Bij de integrale toetsing word je mede beoordeeld door deskundigen uit het werkveld. Dit is 
belangrijk omdat je diploma alleen door deze manier van examineren erkend wordt door het 
werkveld. 
 

A.7 Beroepskleding  
Tijdens de praktijklessen is het dragen van beroepskleding (o.a. uit het oogpunt van hygiëne)  
verplicht.  
De bedrijfskleding en materialen set kan worden aangeschaft via 
www.basiccosmetics.nl/DCE1 ( zie bijlage).  

De kosten hiervan bedragen € 260,15 

 

A.8 Schoolbijdrage 

           Tijdens de opleiding worden er activiteiten georganiseerd die we als school van 

belang achten, maar die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van een 

diploma. B.v. excursies. Als je daaraan deelneemt zullen die apart in rekening 

worden gebracht. Deelname wordt geadviseerd, maar is niet verplicht. Kun of 

wil je hier niet aan deelnemen dan komt er een vervangende opdracht. 

  

A.9 Modellen 
Voor de integrale lessen moet je vaak met modellen werken. In overleg met de docent wordt 
bepaald aan welke eisen het model moet voldoen, op welk model je moet werken en hoeveel 
modellen er nodig zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basiccosmetics.nl/


 

  

 

 

 

 

A.10 Zelf aanschaffen 
 

 1 paar zwarte schoenen  
 2 paar zwarte sokken  
 6 witte handdoeken (50X100)  
 2 witte hoeslakens (1 persoons)  
 5 witte gastendoekjes (50X30)  
 4 witte luiers (katoenen)  
 2 witte washandjes  
 1 mondspray of mondtabletjes  
 
Kosten ongeveer €165,00 

  
  
                                              

 

A.11 Boeken en Deelnemers set 
 
Diverse boeken worden zowel in het 1e leerjaar als in het 2e en/of 3e leerjaar gebruikt. 
Deze hoef je dan natuurlijk maar 1 keer aan te schaffen. Wel kan het zijn dat er in de loop 
van de opleiding verandering in komt, waardoor alsnog een boek(en) aangeschaft moet 
worden. Het bestellen van de benodigde boeken en inning van gelden gaat via de MBO 
Webshop. 
 

Wijze van betaling: Vanaf 1 augustus 2022 kun je de boeken bestellen. Je betaalt de 

boeken via MBO Webshop  en je ontvangt de boeken van MBO Webshop ( zie bestelflyers). 
Je e-mail adres (studentnummer@student.drenthecollege.nl) en wachtwoord van het 
Drenthe College. Deze ontvang je per post.  
 
Wijze van betaling beroepskleding & deelnemer set : deze kun je betalen via de site op het 
moment dat je de set bestelt.  
 

Zorg ervoor dat je de betaling/bestelling (beroepskleding & deelnemer set) vóór 1 augustus 

2022 hebt geregeld, zodat je zeker weet dat je alles binnen hebt voor aanvang van de 

opleiding.  

 

Let op: zonder boeken, bedrijfskleding (Arbo) en/of materialen word je niet in de 

lessen toegelaten. 

  bij ziekte of als je door andere oorzaken afwezig bent moet je door 

ouder/verzorger voor 8.30 uur worden afgemeld. Tel.nr. 088-1883701 

                     

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

A.12 Overzicht kosten 2022 - 2023 
Hieronder staan de kosten (deelnemersbijdrage) voor de opleiding  
Schoonheidsverzorging nader gespecificeerd. 

 

Onderdeel       

Beroepskleding + materialen set   260,15 

Zelf aan te schaffen materialen 165,00 

Visavi Beauty level  niv. 3 Complete  set 367,37 

Nu Nederlands online licentie (2 jaar) 54,95 

Start rekenen on-line licentie(1 jaar) 21,50 

Nu Engels online licentie (2jaar) 54,95 

Werken aan je toekomst 34,60 

Loopbaan & Burgerschap Kiezen & delen 10,20 

Loopbaan & Burgerschap Goed bezig 10,20 

Portfolio 

 
10,00 

                       Totaal 988.92 

 

 

 

 

 

A.13 Kluisje huren 

 
Drenthe College biedt de mogelijkheid om per schooljaar een kluis te huren. De huur voor deze 
kluis bedraagt € 17,50 voor dit schooljaar plus eenmalig € 5,00 borg. Voor dit bedrag ontvang je 
een factuur per post. Dit wordt NIET contant afgerekend. 

 

 

A.14 Leerplicht voor jongeren tot 18 jaar zonder MBO2- Havo- of VWO-diploma 

 
In de leerplichtwet staat dat jongeren die nog geen diploma behaald hebben van tenminste 
MBO2, Havo of VWO tot hun 18 verjaardag leerplichtig blijven (kwalificatie plichtig zijn) 

 
Iedere regeling in Nederland heeft een bedoeling. Doel van de leerplicht is om voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen, zodat meer jongeren een diploma halen en daardoor hun 
mogelijkheid op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. 
 
Deze regeling legt verplichtingen op aan de leerplichtige jongeren, hun ouders en het 
onderwijs. 



 

  

 

Welke plichten hebben leerplichtige jongeren en hun ouders? 
1. Deelnemers  zonder MBO2, Havo- of VWO-diploma moeten tot hun 18e verjaardag 

naar school. 
2. Hun ouders moeten verzuim altijd aan de school melden. 
3. Hun ouders moeten verlof altijd aanvragen. 

 

Welke plichten heeft het Drenthe College? 
1. Het Drenthe College moet deelnemers, ouders en personeel informeren over de 

inhoud en gevolgen van de leerplicht. 
2. Het Drenthe College moet elk verzuim registreren (magister) en overmatig verzuim of 

vermoedelijk ongeoorloofd verzuim bespreken met de deelnemer. 
3. Het Drenthe College moet het verzuim melden aan de RMC (regionale meld- en 

coördinatiefunctie voor voortijdige schoolverlaters), als er binnen 4 lesweken sprake is 
van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. 

 
Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot het opmaken van een proces-verbaal door de leerplicht 
ambtenaar. 
 

A.15 18+   
Deelnemers die op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder zijn en een bol-opleiding volgen,  
ontvangen van DUO in september of oktober bericht over het betalen van lesgeld,  
voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt het lesgeld € 1239,00. 
 
 

A.16 Onderwijsovereenkomst 
Dit is een overeenkomst, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Educatie Beroepsonderwijs 
(WEB), tussen de school en de deelnemer of de ouders van een minderjarige deelnemer, 
die door beide partijen ondertekend moet worden. De school en de deelnemer behouden 
ieder een exemplaar. De deelnemer, ouder dan 18 jaar kan deze overeenkomst zelf onder- 
tekenen, de deelnemer jonger dan 18 moet de overeenkomst laten tekenen door een van de 
ouders/verzorgers. De overeenkomst moet zo snel mogelijk na verstrekking getekend terug 
zijn bij de administratie van de school. Zolang deze niet is ingeleverd, kan de deelnemer niet 
deelnemen aan het onderwijs. 
Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van zowel de school als de deelnemer. 
(Bijv. zaken als aan- en afwezigheid, uitval van lessen, studiebegeleiding worden 
 hierin geregeld). 
 

 

A.17 Aanvang schooljaar 
 

Deze 1e schoolweek  begint voor alle studenten op dinsdag 6 september 2022 aan de 

Ubbekingecamp 1 7824 EH in Emmen. 
Je wordt om 09.30 uur op school verwacht voor een kennismakingsrondje en daarna  
krijg je nadere instructie over het programma van deze week en ontvang je je lesrooster. 
  
 
Het programma voor deze dag zal duren tot ongeveer 15.00 uur. 

 
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Mevr. Hoekstra. Tel.nr. 088-1884960 
 



 

  

 
Het team Schoonheidsverzorging van het Drenthe-College wenst jullie alvast een fijne 
zomervakantie toe en tot ziens op dinsdag 6 september 2022 !!! 

 
 
 

 

 

 

 

Locatiegegevens Emmen. 
 
Het Drenthe College is in Emmen vertegenwoordigd door de unit Economie en Dienstverlening en 
biedt onder andere opleidingen aan op het gebied van Uiterlijke Verzorging. 
 

De opleiding Uiterlijke Verzorging is in Emmen gevestigd in het gebouw aan de Ubbekingecamp 1 
7824 EH Emmen.  
 

Hier komt het werkveld tot leven   
Dit is de locatie waar je opleidingen vindt in de meest verschillende vakgebieden. Aan de ‘Ubb’ zit je 
goed als je blij wordt van een opleiding op het gebied van travel en lessuire, events office 
management en communicatie, handel, sport of uiterlijke verzorging. Uniek aan deze locatie zijn de 
verschillende leerbedrijven in de school. Dit brengt het werkveld écht tot leven. Zo boek je bij het 
reisbureau je volgende citytrip.  Evenementenbureau Young Dynamic organiseert verschillende 
evenementen tijdens het schooljaar. Ook is er een administratiekantoor en een secretaresse 
leerbedrijf. 
Tevens bevindt zich op de benedenverdieping van dit gebouw een kapsalon met 8 stoelen en een 
schoonheidssalon met vier cabines. We proberen hiermee het onderwijs zo echt mogelijk aan te 
bieden aan onze deelnemers  Het is dan ook de bedoeling dat in de loop van je opleiding een deel 
van de praktijklessen in deze salons plaatsvindt. Op deze locatie valt altijd wat te beleven.   
  

Bereikbaarheid  
De school is goed te bereiken per fiets, auto of brommer. Ook de bushalte bevindt zich op 
loopafstand, handig! 

 
Op sommige momenten zul je een bezoekje moeten brengen aan een andere locatie van het 
Drenthe College omdat  bv. een aantal schoolexamens gezamenlijk met andere opleidingen 
wordt afgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

Hieronder vind je de namen van de docenten die je dagelijks kunt tegenkomen. 
 
 
Voor de opleiding schoonheidsverzorging: 
 
Mevr. M. Smiers  Mevr. Z. Hoekstra 
 
Mevr. C. Lucassen  Dhr. R. Steunenberg  
 
Mevr. D. Knegt  Dhr. R. Roozeboom  

Mevr. A. Hokse-Spijker      Mevr. Swart 

 
 
 
Voor de opleiding  Kapper, haarstylist en salonmanager. 
   
 
Mevr. D. Buurma     Mevr. K. Vink 
 
Mevr. I. Wijnand            Mevr. H. Mol   
 
Mevr. M. Hommes   Mevr. L. Roosjen   
 
Dhr. R. Steunenberg Mevr. M. Ellens      
 
Dhr. R. Roozeboom  Mevr. K. Harms 

Mevr. Swart 

 

 
 
De heer H. van der Graaf is Opleidingsmanager van de unit Economie en Dienstverlening in 

Emmen 
 
Studentenadviseur; Dianne Gosselink 
 
 
 
Drenthe College 
Ubbekingecamp 1 
7824 EH Emmen 
Tel.nr. 088-1883701 


