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Aanbod gesubsidieerde trajecten NL leert door 
 
1. Theorie opleiding pedicure / C4 - Niveau: MBO3 of NLQF 3   
 
Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding 
pedicure.  
Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers 
Instroom:  VMBO of hoger 
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding  
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikale theorie lessen 
Inhoud: De theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure; Kennis van 
anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van de praktijk.  
Examens: 3 theorie examens  
 
Data: op dinsdag mogelijk overdag of avond, vanaf september 2021.  
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
 
2. Ondernemersvaardigheden niveau 3 / C3 - Niveau: MBO3 of NLQF 3 
 
Doel: Het starten van een eigen onderneming 
Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers 
Instroom:  VMBO of hoger 
Doorstroom: Een eigen praktijk starten; afronden opleiding 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikale coaching in combinatie met online begeleiding via TCI-online. 
Inhoud: Opstellen van een ondernemings en financieel plan. (start je bedrijf)                
Examen: Portfolio examen met beoordelingsgesprek 
 
Data: Vanaf september 2021 meerdere dagen mogelijk. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
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3. Ondernemersvaardigheden niveau 3 en 
4 / C4 - Niveau: MBO3+4 of NLQF 3+4 
 
Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming 
Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers 
Instroom:  VMBO of hoger 
Doorstroom: Een eigen praktijk starten of voortzetten; afronden opleiding 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikale coaching in combinatie met online begeleiding via TCI-online. 
Inhoud: Opstellen van een ondernemings en financieel plan. (start en leid je 
bedrijf)              
Examen: Portfolio examen met beoordelingsgesprek 
 
Data: Vanaf september 2021 mogelijk op; maandag / donderdag / vrijdag. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
 
4. Theorie risicovoet opleiding medisch pedicure / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4 
 
Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de module risicovoet 
van de beroepsopleiding medisch pedicure.  
 
Voor wie: Voor pedicures 
Instroom:  ProVoet erkend diploma pedicure 
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel risicovoet van de medisch 
pedicureopleiding en de technieken 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikaal 
Inhoud: De theoretische vakken van de risicovoet medisch pedicure; Kennis van 
voetzorg bij diabetici, reuma en oncolgie/overige risicovoet.  
Examens: 3 theorie examens  
 
Data: Vanaf september op dinsdag 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
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5. Ondernemersvaardigheden niveau 4 / 
C3 Niveau: MBO 4 of NLQF 4 
 
Doel: Het verdiepen of verbreden van een eigen onderneming 
 
Voor wie: Als je medisch pedicure of allround schoonheidsspecialist wilt worden 
of interesse hebt in het leiden van een bedrijf 
Instroom:  Pedicure, schoonheidsspecialist 
Doorstroom: Een eigen praktijk voortzetten ; afronden opleiding 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikale coaching in combinatie met online begeleiding via TCI-online. 
Inhoud: Opstellen van een ondernemings en financieel plan. (leid je bedrijf)          
Examen: Portfolio examen met beoordelingsgesprek 
 
Data: Vanaf september 2021 mogelijk op; maandag / donderdag / vrijdag. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
 
6. Traject van branche naar mbo3 diploma / C4 - Niveau: MBO3 
 
Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige pedicureonderneming; het 
verbreden en verdiepen door arbeidsmarktrelevante keuzedelen en versterking 
van de taal- en rekenvaardigheden. 
 
Voor wie: Voor pedicures en schoonheidsspecialisten 
Instroom:  Diploma pedicure of schoonheidsspecialist 
Doorstroom: Naar MBO4  
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikale coaching in combinatie met online begeleiding via TCI-online. 
Inhoud: Nederlands 2F, rekenen 2F, loopbaanburgerschap, BPV en keuzedelen. 
Examens: theorie examens en portfolio examens 
 
Data: Vanaf juli 2021 mogelijk op; maandag / donderdag / vrijdag. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
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7. Traject van branche naar mbo4 
diploma / C4 - Niveau: MBO4 
 
Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige (medisch) 
pedicureonderneming; het verbreden en verdiepen door arbeidsmarktrelevante 
keuzedelen en versterking van de taal- en rekenvaardigheden. 
 
Voor wie: Voor medisch pedicures en allround schoonheidsspecialisten 
Instroom:  Diploma (medisch) pedicure of (allround) schoonheidsspecialist 
Doorstroom: Naar HBO  
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikale coaching in combinatie met online begeleiding via TCI-online. 
Inhoud: Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels, loopbaanburgerschap, BPV en 
keuzedelen. 
Examens: theorie examens en portfolio examens 
 
Data: Vanaf juli 2021 mogelijk op; maandag / donderdag / vrijdag. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
 
8. Specialisatie Acne / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4 
 
Doel:  Aanleren van theorie en praktijk van de acnebehandeling 
 
Voor wie: Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verbreden en 
verdiepen 
Instroom:  Basisdiploma schoonheidsspecialist 
Doorstroom: Opleiding allround schoonheidsspecialist 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikaal 
Inhoud: In de praktijk leer je een dieptereiniging uitvoeren, een behandeling te 
geven ter verweking en verdunning van de hoornlaag, hoe je pustels, papels en 
comedonen verwijdert en hoe je de nabehandeling doet om de zuurgraad van de 
huid te neutraliseren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan advies en 
verkoopvaardigheden en behandelingen in kuurverband. 
Examens: Theorie en praktijkexamen acne 
 
Data: Maandagmiddag 22/11, 06/12, 20/12, 10/01, 17/01 van 13.00-16.15 uur 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
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9. Specialisatie Huidverbeteringsmassage 
/ C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4 
 
Doel: Aanleren van theorie en praktijk van de huidverbeteringsbehandeling 
 
Voor wie: Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verbreden en 
verdiepen 
Instroom:  Basisdiploma schoonheidsspecialist 
Doorstroom: Opleiding allround schoonheidsspecialist 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikaal 
Inhoud: Je leert de bindweefselmassage en pincement massage technieken, 
specifieke grepen en adviezen geven en kuurbehandelingen. 
Examens: Theorie examen & praktijkexamen 
 
Data: Maandagochtend 22/11, 29/11, 06/12, 13/12, 20/12, 10/01, 17/01. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
 
10. Specialisatie Shiatsu massage / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4 
 
Doel: Aanleren van theorie en praktijk van de shiatsubehandeling 
 
Voor wie: Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verbreden en 
verdiepen 
Instroom:  Basisdiploma schoonheidsspecialist 
Doorstroom: Opleiding allround schoonheidsspecialist 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikaal. 
Examens: Theorie en praktijkexamen shiatsu 
 
Data: Maandagochtend 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 01/11. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
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18. Theorie opleiding 
schoonheidsspecialist gelaat / C4 - Niveau: MBO3/NLQF 3   
 
Doel: Het behalen van de theoretische onderdelen gelaat van de 
beroepsopleiding schoonheidsspecialist 
 
Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers 
Instroom:  VMBO of hoger 
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel gelaat van de opleiding 
schoonheidsspecialist 
 
Duur: 9 maanden 
Vorm: Klassikaal en/of online 
Inhoud: De theoretische vakken gelaat van de beroepsopleiding 
schoonheidsspecialist; Kennis van anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van 
het gelaat.  
Examens: 2 theorie examens  
 
Data: Vanaf september 2021 op donderdagmiddag. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 
 
19. Cosmetische hand-nagel-voet behandeling / C3 - Niveau: MBO3 of NLQF 3 
 
Doel: Het kunnen uitvoeren van een cosmetische behandeling, deel van 
opleiding schoonheidsspecialist 
 
Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers 
Instroom:  VMBO of hoger 
Doorstroom: Een (extra)  behandeling kunnen aanbieden; afronden opleiding 
 
Duur: 6 maanden 
Vorm: Klassikaal  
Inhoud:  Cosmetische behandeling van handen en voeten, nagels vijlen en lakken 
en massage               
Examen: Praktijkexamen 
 
Data: Vanaf september 2021 op donderdagochtend. 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022 


