Opleiding
Schoonheidsspecialiste

Opleidingsinstituut

Behaal je diploma schoonheidsspecialiste in 20 weken
Een eigen beautysalon? Werken in een beautyfarm,
schoonheidssalon of aan boord van een cruiseschip? Vind jij
het leuk om mensen mooi te maken en de beste versie van
zichzelf te laten worden? Dan is een opleiding tot
schoonheidsspecialiste iets voor jou!
De nieuwe vakopleiding Schoonheidsspecialiste biedt veel
kansen en zorgt ervoor dat je veel gevraagd zult worden
vanwege je hoge kennis- en werkniveau.
Onderdelen opleiding schoonheidsspecialiste
Tijdens de opleiding schoonheidsspecialiste komen de
volgende onderdelen aan de orde:
Arm-buik-decolleté massage
Beenmassage
(deel)Pakkingen
Gezichtsmassage
Handverzorging
Harsen
Voetverzorging
Reiniging
Peeling
Wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Maskers
Make-up
Vapozone-apparaat

Materialen:
Het materialenpakket is zo uitgebreid dat je direct aan de slag
kunt in je eigen salon zonder hiervoor extra materialen aan te
hoeven schaﬀen.
Het uitgebreide materialenpakket voorziet in alles wat je
jdens de opleiding gebruikt maar ook thuis nodig hebt om te
oefenen. Het materialenpakket kan worden aangescha voor
een bedrag van € 450,=.
Opzet en duur van de opleiding:
De opleiding bestaat uit een theore sch deel en een prak sch
deel. Elke les op school is een prak jkles die begint met een
klein stukje theorie. Dit is een herhaling van de theorie die je
thuis hebt geleerd en voorbereiding op de theorie die in de
komende week aan de orde komt.
Je gaat 20 weken naar school, dus 20 prak jklessen van circa 3
uur. De theorielessen volg je thuis via E-learning. Je kunt de
theorielessen zo vaak als je wilt bekijken. Samen met het
theorieboek vormt dit een goede basis om de theore sche
kennis te leren.
Het theorieboek is speciaal geschreven voor deze opleiding en
bevat alle onderwerpen die vereist zijn voor zowel de
theore sche als de prak sche kennis. Het boek wordt jouw
eigendom.
Lesloca es:
Almelo - Apeldoorn - Ro erdam - Weesp - Zaltbommel - Zwolle

Tijdens de opleiding schoonheidsspecialiste leer je alle benodigde kennis en vaardigheden voor de basisbehandelingen en
gespecialiseerde behandelingen van jouw cliënten. Je leert prijzen te berekenen voor de verschillende behandelingen en je leert hoe je
een eﬀec ef behandelplan maakt. De opleiding bestaat alleen uit onderdelen die je ook daadwerkelijk gebruikt in je salon; heel
func oneel en direct toepasbaar.
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Lesgeld:
Het lesgeld voor deze opleiding bedraagt €1750,= (vrijgesteld
van BTW). Betalen in termijnen is mogelijk; bel voor de
mogelijkheden naar 0548-545077.
Dit is inclusief:
• alle theorielessen
• een abonnement op een digitale leeromgeving
• ondersteunende hand-outs en digitale lessen voor het leren
beheersen van de theore sche lesstof
• alle prak jklessen
• alle prak sche handelingen kun je jdens de opleiding ook
steeds terugkijken via exclusieve video's op het Pediroda
YouTube studiekanaal.
• lesavond 'Voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap'.
Als je het leuk vindt, volg je deze les die je voorbereidt op
het starten van een eigen salon.
• theorieboek
• examens
Exclusief:
• materialenpakket
• € 50,= inschrijfgeld
Materialenpakket
Tijdens de opleiding maak je gebruik van een uitgebreid en
professioneel materialenpakket. Het materialenpakket is
afgestemd op de opleiding maar is tevens zeer geschikt om
later te gebruiken bij je werkzaamheden als
schoonheidsspecialiste. Het pakket kan worden aangescha
voor een bedrag van € 450,=.

schoonheid en voetzorg

OPLEIDINGEN

Nog even op een rij:
Waarom kies je voor deze top-opleiding
Schoonheidsspecialiste van Pediroda?
• kwalita ef zeer hoogwaardige opleiding
• klaar voor jouw carrière in 20 weken
• inclusief het vak ondernemen
• ervaren top-docenten uit de prak jk
• kleine klassen en veel persoonlijke begeleiding
• compleet materialenpakket
• geen verplichte stage
• alleen les in onderdelen die je ook daadwerkelijk in de
prak jk gebruikt

Nieuwsgierig geworden?
Lees meer over deze opleiding
op www.pediroda.nl/opleidingschoonheidsspecialiste of scan
onderstaande QR code:

Of neem telefonisch
contact op
via 0548 545 077.

Ook is het mogelijk een make-up pakket aan te schaﬀen voor
een bedrag van € 135,=. Maar als je zelf al voldoende
geschikte make-up in je bezit hebt mag je dat ook gebruiken.
(prijzen van de materialenpakke en zijn excl. 21% BTW)
Wat kun je na het behalen van je diploma
Nadat je de opleiding hebt afgerond, ben je klaar om aan de
slag te gaan als medewerker in een wellness-center of
beautysalon of je start met je eigen schoonheidssalon.
Examens
Tijdens de lessen wordt per onderdeel getoetst of je
voldoende kennis bezit over de theorie en hoe je de
behandelingen uitvoert.

Contact

Diploma
Als de opleiding is afgelopen en je alle examens met een
voldoende hebt afgesloten, ontvang je het Pediroda diploma
schoonheidsspecialiste.

Stuur een e-mail naar info@pediroda en wij beantwoorden
je vragen zo spoedig mogelijk per retourmail of sturen de
gevraagde informa e zo spoedig mogelijk naar je toe.
Graag staan wij je ook telefonisch te woord. Je kunt ons
bereiken via telefoonnummer 0548 - 545 077.
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