Internationaal Opleidingsinstituut Thomas
Voorbereid op de toekomst

Voltijd Opleidingen
Schooljaar 2022-2023

Kennismaking
In de samenleving is een grotere behoefte aan ondernemende professionals.
Professionals die zich kunnen onderscheiden door een brede opleiding en ontwikkeling,
die snel inspelen op veranderingen en vernieuwingen in de maatschappij. De vereiste
kennis en vaardigheden ontwikkel je bij voorkeur onder goede begeleiding. Instituut
Thomas biedt deze begeleiding. Het programma stelt je in de gelegenheid om essentiële
competenties te ontwikkelen. Tijdens de opleiding maak je kennis met uiterlijke
verzorging en word je ondersteund door ondernemende professionals die jou het vak
leren.
Met een opleidingservaring in de uiterlijke verzorging van meer dan 65 jaar, kan Instituut
Thomas zich tot een van de meest gerenommeerde opleidingsinstituten rekenen.
Voltijd mbo opleidingen
Afhankelijk van de vooropleiding kun je een passende beroepsopleiding kiezen. Je kunt
een beroepsopleiding kiezen na het behalen van:

•
•
•

een vmbo diploma (versneld opleidingstraject)
een havo of vwo diploma (bijzonder snel opleidingstraject)
Overgangsbewijs

Anders dan bij het bekostigd onderwijs, verzorgen wij ook opleidingstrajecten van 1
schooljaar. Jouw vooropleiding in combinatie met jouw motivatie zal zeker mede
bepalend zijn voor de duur van het studietraject. Versnelde opleidingstrajecten zijn
mogelijk, omdat bij ons geen lessen uitvallen en dus geen verlies van lesstof of studietijd
optreedt. Mocht er onverhoopt geen doorgang zijn van een les, wordt deze op een later
moment ingehaald.
Nationale Diplomering/kwalificaties
Voor alle kwalificaties is een officiële erkenning afgegeven door het Ministerie van
Onderwijs op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Deze diplomaerkenningen zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO). Bij de
samenstelling van de verschillende opleidingsmogelijkheden is uitgegaan van een
bepaalde kwalificatie/beroepsuitoefening. Binnen de wetgeving is de inhoudelijke
basiskennis verbreed tot een professionele beroepsuitoefening. Deze uitbreiding kan
tevens leiden tot onderstaande internationalisering.
Internationale Diplomering/kwalificaties
Alle studierichtingen waarbij ‘International’ staat vermeld, maken gebruik van een
verbreding van kennis door middel van toevoeging van internationale eisen binnen de
gekozen beroepsuitoefening. Hiervoor is een Internationale Erkenning en Registratie
verkregen van de internationale brancheorganisatie CIDESCO te Zurich. Deze organisatie
neemt examens af voor internationale diplomeringen.
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Algemene Informatie
Exclusief
De lessen zijn zo opgebouwd dat je aan het einde van het studietraject meerdere
diploma’s hebt behaald. Deze staan per pakket aangegeven, zodat je precies kunt zien
welke diploma’s na afloop van je studietijd zijn behaald. Dit betreft niet alleen nationale
maar ook internationale diploma’s. Bij de meeste pakketten kun je zelfs meerdere mbo
diploma’s behaald hebben.
Lessen
De lessen worden gegeven in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De locatie is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer en op loopafstand van het Centraal Station.
Opleidingstrajecten
Wij verzorgen versnelde en bijzonder snelle opleidingstrajecten. Van de deelnemers
wordt verwacht dat zij een juiste keus maken en gemotiveerd het opleidingstraject
doorlopen. De hoeveelheid thuiswerkuren voor theoretische en praktische vaardigheden
is ongeveer 14 klokuren per week.
Uitgebreid verzekeringspakket
Alle deelnemers vallen zonder extra kosten onder ons speciaal verzekeringspakket
bestaande uit:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• Werken, oefenen, leren op modellen op school onder toezicht
• Werken, oefenen, leren op modellen thuis zonder toezicht
• Tijdens uitoefening van de praktijk stage
Scholieren-ongevallen verzekering
• Reistijd van huis naar school
• Reistijd van school naar huis
• Reistijd van huis naar stage
• Reistijd van stage naar huis
Beroepspraktijkvorming
Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is dus bijzonder belangrijk dat je
binnen een erkend leerbedrijf voldoende kennis en ervaring op doet om je toekomstige
beroep te professionaliseren.
Wet Studiefinanciering (CFI) & Prestatiebeurs (DUO)
De verschillende pakketten vallen binnen de Wet Studiefinanciering. Dit wil zeggen dat er
recht op studiefinanciering en een ov-jaarkaart is. Tevens is het mogelijk gebruik te
maken van de financieringsmogelijkheden die DUO daarbij biedt. Bij de invulling van een
aanvraagformulier voor studiefinanciering dien je niet de naam van de opleiding te
vermelden, maar de naam van de kwalificatie. Het betreft hier een beroeps opleidende
leerweg.

3

Onderwijsbijdrage
Alle opleidingen zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs. Wij behoren als erkende
particuliere onderwijsinstelling tot het niet door het ministerie gesubsidieerde onderwijs.
Dit wil zeggen dat de lesgelden direct aan onze school dienen te worden voldaan en dat
de door het Ministerie van Onderwijs geclaimde jaarlijkse onderwijsbijdrage geheel komt
te vervallen, deze heeft alleen betrekking op het gesubsidieerde onderwijs.
Tegemoetkomingen
Deelnemende kandidaten die nog niet voor studiefinanciering in aanmerking komen,
kunnen gebruik blijven maken van de Kinderbijslagwet. Mocht je niet in aanmerking
komen voor zowel de studiefinanciering als voor de kinderbijslag, kan het zijn dat de
volledige kosten van studie en onderhoud belasting aftrekbaar kunnen worden gesteld.
Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de betreffende instanties.
Examinering en diplomering
Wat betreft de examinering van deze opleidingen wordt gebruik gemaakt van erkende
exameninstellingen en organisaties. Deze erkenningen worden verstrekt door het
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, brancheorganisaties en de
betreffende internationale instellingen. De examens worden landelijk afgenomen op een
door de exameninstelling aangewezen locatie.
Start van de opleidingen
Je kunt op verschillende momenten van het schooljaar instromen. Er zijn twee
hoofdmomenten van instroom. Dit is begin september en eind januari. Afhankelijk van
de te volgen opleiding kunnen er meerdere instroommomenten zijn in een schooljaar.
Informeer voor de eerstkomende instroommomenten van de gewenste opleiding bij het
secretariaat.
Praktijkervaring
Alle opleidingen binnen de uiterlijke verzorging vergen veel praktische oefening. Om zorg
te dragen dat je tijdens de opleiding voldoende praktijkervaring kunt opdoen met een
diversiteit aan behandelingsmogelijkheden, wordt gewerkt met een heuse salon. Beauty
by Thomas is een salon binnen Instituut Thomas, waar we werken met echte klanten.
Aanmeldingsprocedure
De invulling en toesturing per post of via de e-mail van het bijgevoegd
aanmeldingsformulier leidt tot een voorlopige inschrijving. Aan de hand hiervan ontvang
je een bevestiging en uitnodiging voor een persoonlijk intake gesprek. Als tijdens het
intake gesprek blijkt dat de aanmelding gedefinieerd kan worden ontvang je een
onderwijsovereenkomst en een onderwijsreglement.

De kosten voor een definitieve inschrijving bedragen €125.
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Kapper & Make-up
Niveau 2, 3 & 4
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3.1 Top stylist
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Kapper
• Allround Kapper
• Taal & Rekenen
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Image styling
• Ondernemersvaardigheden

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•

Mbo-diploma Haarstylist Dame
Mbo-diploma Haarstylist Heer
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Image Styling
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €5988
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 499. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.

Top Stylist

Boeken: totaal €885, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €2450
Examengelden: ongeveer €995 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.
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3.1.0 Ondernemend Top Stylist
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Kapper
• Allround Kapper
• Salon Manager
• Taal, Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Imagestyling

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•

Mbo-diploma Haarstylist Dame
Mbo-diploma Haarstylist Heer
Mbo-diploma Salonmanager (4)
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Imagestyling

Lesgeld: per schooljaar €7740
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 645. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1095, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €2450
Examengelden: ongeveer €1350 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.

Mariëlle Ophorst
Coördinator Kapper
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Ondernemend Top Stylist

Als eigenaar of leidinggevende heb je het beste
met de zaak voor. Je werkt met een slim en
doordacht bedrijfsplan. Het aansturen van andere
medewerkers hoort daar ook bij. Ik maak van jou
een ondernemende, zelfverzekerde leider!

3.2 Allround Make-up & Kapper Internationaal
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Kapper
• Allround Kapper
• Allround Grimeur
• Taal, Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Imagestyling
• International Media Make-Up

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•
•

Mbo-diploma Haarstylist Dame
Mbo-diploma Allround Make-up &
Hair artist (4)
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Grime
Diploma Imagestyling
International CIDESCO Diploma
Media Make-Up

Lesgeld: per schooljaar €7740
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 645. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1445, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €3250, verspreid over 2 schooljaren
Examengelden: totaal €1200 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting
TCI per examen c.q. assessment.

Allround Make-up & Kapper

Ligt jouw passie bij de theater-, film-, en tv wereld?
Dan zorgt deze opleiding ervoor dat je onder onze
begeleiding alle kneepjes van het vak leert. Samen
met jouw creativiteit groei je uit tot een
professioneel Make-up Artist!

Godard Koremans
Coördinator Make-up Artist
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3.3 Ondernemend Barbier
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren

Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Kapper
• Allround Kapper
• Salon Manager
• Taal, Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Barbier

Te behalen diploma’s

•
•
•

Mbo-diploma Haarstylist Heer
Mbo-diploma Salonmanager Heer
Diploma Barbier

Lesgeld: per schooljaar €7740
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 645. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €770, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €1945
Examengelden: ongeveer €1200 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.

Ondernemend Barbier
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3.4 Salon Manager

Vervolgopleiding

Vooropleiding: Mbo Kapper niveau 3
Duur van de opleiding: 1 schooljaar

Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Salon Manager
• Taal, Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Barbier

Te behalen diploma’s

•
•

Mbo-diploma Salonmanager Dame
óf Heer (4)
Diploma Barbier

Lesgeld: per schooljaar €5988
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 499. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €360
Materialen: Totaal €550
Examengelden: ongeveer €1100. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment.

Salonmanager (barbier)
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8.1 Hair Stylist

Bijzonder snel opleidingstraject

Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 1 schooljaar

Te behalen diploma’s

Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Kapper
• Allround Kapper
• Taal & Rekenen
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Ondernemersvaardigheden

•
•
•

Mbo-diploma Haarstylist Dame
óf Haarstylist Heer
Diploma prof. Visagie & styling
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €7740
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 645. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €735
Materialen: totaal €2450
Examengelden: ongeveer €1900. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment.

Hair Stylist

dsfsadf
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Schoonheidsverzorging
Niveau 3 & 4
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5.2 Face & Body
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Imagestyling
• Ondernemerschap MBO

Te behalen diploma’s

•
•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Imagestyling
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €5988
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 499. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.

Face & Body

Boeken: totaal €835, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €2245
Examengelden: ongeveer €800 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.
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5.3 International Beauty Therapist
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Imagestyling
• Additionele behandelingen
• International CIDESCO beauty
Therapist
• Ondernemerschap MBO

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Imagestyling
International CIDESCO Beauty
Therapist Diploma
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €6960
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 580. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1025, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €2545, verspreid over 2 schooljaren
Examengelden: ongeveer €1050 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.
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International Beauty Therapist

Tijdens je opleiding leer je alles om
zelfstandig je salon te starten! Daarnaast
kan ik je alles leren over
wimperextensions en andere
behandelingen voor in je salon!

Ellen Hobbelen
Docent Schoonheidsverzorging &
Wimperextensions

14

5.4 International Beauty & Art
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Te behalen diploma’s

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Imagestyling
• International CIDESCO Media
Make-Up
• Grimeren
• Ondernemerschap MBO

•
•
•
•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Imagestyling
International CIDESCO Media
Make-Up Diploma
Diploma Grime
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €6960
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 580. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1425, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €3200,-, verspreid over 2 schooljaren
Examengelden: ongeveer €995 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.

International Beauty & Art
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5.5 Hair-, Face- & Bodycare
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Kapper
• Allround Kapper
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Image styling
• Ondernemerschap MBO
Optioneel:
• Allround Nagelstyling

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
MBO-diploma Haarstylist Dame
MBO-diploma Haarstylist Heer
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Image Styling
Certificaat Ondernemerschap
Diploma Allround Nagelstylist
(optioneel)

Lesgeld: per schooljaar €7740
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 645. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1225, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €3640
Examengelden: ongeveer €1350 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling
Stichting TCI per examen c.q. assessment.

Hair-, Face- & Bodycare

Tijdens het vak visagie sluiten we ieder thema af met
een professionele fotoshoot. Op deze manier creëren
we voor jou een portfolio waarmee jij direct als
professional aan de slag kan!

Godard Koremans
Docent Visagie & Imagestyling
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6.2 & 6.3 International Wellness Specials (versneld mogelijk)
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 of 3 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Allround Schoonheidsspecialist
• Acne Behandelingen
• Huidverbeterende Massage
• Cosmetische Shiatsu Massage
• Additionele Behandelingen
• Taal & Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Image styling
• Ondernemerschap MBO
• Allround Nagelstyling (bij 3 jaar)
• International CIDESCO Beauty
Therapist

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
MBO-diploma Allround
Schoonheidsspecialist (4)
Diploma Allround Nagelstylist (bij 3
jaar)
Diploma prof. Visagie & Styling
Diploma Image Styling
International CIDESCO Beauty
Therapist Diploma
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Boeken: totaal €1325, verspreid over 2 schooljaren
Materialen: totaal €2545, verspreid over 2 schooljaren
Examengelden: totaal €1600 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting
TCI per examen c.q. assessment.
6.3 Duur van de opleiding: 3 schooljaren (traditioneel)
Lesgeld: per schooljaar €6480
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 540. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1400, verspreid over 3 schooljaren
Materialen: totaal €3340, verspreid over 3 schooljaren
Examengelden: totaal €1250 per schooljaar. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting
TCI per examen c.q. assessment.
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International Wellness Specials

Lesgeld: per schooljaar €7980
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 665. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.

6.4 Mbo Allround Schoonheidsspecialist

Vervolgopleiding

Vooropleiding: Schoonheidsspecialist niveau 3
Duur van de opleiding: 1 schooljaar

Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Allround Schoonheidsspecialist
• Acne Behandelingen
• Huidverbeterende Massage
• Cosmetische Shiatsu Massage
• Additionele Behandelingen
• Taal & Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Image Styling
• CIDESCO International Beauty
Therapist

Te behalen diploma’s

•
•
•
•

Mbo-diploma Allround
Schoonheidsspecialist (4)
International CIDESCO Beauty
Therapist Diploma
Diploma Imagestyling
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaaar €7980
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 665. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.

Mbo Allround Schoonheidsspecialist

Boeken: totaal €545
Materialen: totaal €200 (schoolmaterialen, exclusief eigen materiaal)
Examengelden: ongeveer €1800. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment verspreid over het schooljaar
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8.2 Schoonheidsspecialist & Pedicure

Bijzonder snel opleidingstraject

Vooropleiding: mbo, havo of vwo
Duur van de opleiding: 1 schooljaar
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Pedicure
• Ondernemerschap MBO
•

Te behalen diploma’s

•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Diploma Pedicure
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €7980
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 665. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.

Schoonheidsspecialist & Pedicure

Boeken: totaal €750
Materialen: totaal €1850
Examengelden: ongeveer €1500. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment verspreid over het schooljaar
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8.3 Body & Beauty

Bijzonder snel opleidingstraject

Vooropleiding: mbo, havo, vwo
Duur van de opleiding: 1 schooljaar
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie en Styling
• Ondernemerschap MBO

Te behalen diploma’s

•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Diploma Prof. Visagie en Styling
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €7980
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 665. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €775
Materialen: totaal €2245
Examengelden: ongeveer €1430. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment verspreid over het schooljaar

Body & Beauty
20

Pedicure
Niveau 3 & 4
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4.2 Well Fit
Vooropleiding: vmbo, havo of vwo – geschikt voor iedere leerweg en profielkeuze
Duur van de opleiding: 2 schooljaren
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Pedicure
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Prof. Visagie & Styling
• Imagestyling
• Ondernemerschap MBO

Te behalen diploma’s

•
•
•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Branchediploma Pedicure (3)
Diploma prof. Visagie & styling
Diploma Imagestyling
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €6960
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 580. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €1150
Materialen: totaal €2905
Examengelden: ongeveer €990. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment per schooljaar

Well Fit
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4.4 Medisch Pedicure

Vervolgopleiding

Vooropleiding: voetverzorging / pedicure niveau 3
Duur van de opleiding: 1 schooljaar
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Risicovoet
• Specialistische technieken
• Taal, Rekenen & Engels
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Allround Manicure & Nagelstyiling
• Ondernemerschap MBO

Te behalen diploma’s

•
•
•

Mbo-diploma Medisch Pedicure (4)
Diploma Allround Nagelstylist
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €5988
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 499. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.

Medisch Pedicure

Boeken: totaal €615
Materialen: totaal €1730
Examengelden: ongeveer €1900. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment verspreid over het schooljaar
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8.2 Schoonheidsspecialist & Pedicure

Bijzonder snel opleidingstraject

Vooropleiding: mbo, havo of vwo
Duur van de opleiding: 1 schooljaar
Inhoud van de opleiding

Mbo vakkenpakket:
• Burgerschapscompetenties
• Schoonheidsspecialist
• Taal & Rekenen
• Ondernemersvaardigheden
• Beroepspraktijkvorming (stage)
Extra kennisverbreding:
• Pedicure
• Ondernemerschap MBO

Te behalen diploma’s

•
•
•

Mbo-diploma
Schoonheidsspecialist (3)
Diploma Pedicure (3)
Certificaat Ondernemerschap

Lesgeld: per schooljaar €7980
Gespreide betaling mogelijk in 12 termijnen ad € 665. Voor aanvang van het schooljaar dient het
eerste termijn te zijn voldaan.
Boeken: totaal €750
Materialen: totaal €1850
Examengelden: ongeveer €1550. Verspreid te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI per
examen c.q. assessment verspreid over het schooljaar

Schoonheidsspecialist & Pedicure
24

Vakkenpakket
Toelichting
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Burgerschapscompetenties
Dit vak kun je vergelijken met maatschappijleer. Aan bod komen politieke, economische
en sociale onderwerpen en actualiteiten. Daarnaast gaan we dieper in op je persoonlijke
ontwikkeling en besteden we aandacht aan loopbaan oriëntatie.

Ondernemersvaardigheden
Tijdens dit vak wordt verdieping gegeven t.a.v. de volgende onderwerpen: het starten
van een onderneming, het runnen van een onderneming en het besluiten of
ondernemen past bij de deelnemer. Aan bod komen de volgende onderdelen:
• De ondernemer (persoonlijke kwaliteiten, ambities en motivatie)
• De onderneming (het idee, huisstijl, ondernemersvormen)
• De markt (doelgroep, concurrentie, wet- en regelgeving, ketenzorg)
• Bedrijfsbeleid (kwaliteitswaarborg, personeel, inkoop, voorraad)
• Marketingplan (product, prijs, plaats, promotie, personeel, marktontwikkelingen)
• Financieel plan (verdienmodel, investering-, financiering-, exploitatie-,
liquiditeitsbegroting)
• Financiële administratie (fiscale voordelen, administratie)
• Measure your succes (financiële kengetalen, beoordelen gegevens,
doelstellingen)
• Van start naar succes

Imagestyling
Een aanvulling op elk vakgebied binnen de uiterlijke verzorging. Het geeft inzicht in de
relatie tussen geuren, kleuren, styling en mode. De volgende onderdelen komen hierin
terug:
• Etherische oliën en natuurlijke grondstoffen en reukstoffen
• Psychologie van reukstoffen, kleuren en geuren
• Lichteffecten ten aanzien van geuren en kleuren
• Typenleer ten aanzien van geuren en kleuren
• Jaargetijden en verkoopkunde
• Geschiedenis van parfum
• Morfologie, skeletbouw, lichaamsbouw en huidskleur
• Haardracht, lengte, sierraden, tassen, schoenen etc.
• Stoffen en kleuren

Visagie / Styling
Tijdens dit vak komen de volgende onderdelen aan bod:
• Kleurenleer, materialenkennis, lichttechnieken, gelaatsvormen,
correctietechnieken, styling, doelgroep, soorten belichting
• Verschillende make-up thema’s
• Completeren van bovenstaande make-up
• Fotosessies

Allround Manicure / Nagelstyling
Allround manicure en nagelstyling is opgebouwd uit twee modulen:
• Cosmetische hand-, nagel- en voetbehandeling
• Nagelstyling
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Grimeren
Allround Grimeur is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
• Theoretische vakken zoals anatomie, lichttechnieken, materialenleer,
karakterleer, gezichtsvormen
• Het werken in de praktijk met verschillende materialen
• Masker-, karakter-, japanse,- dieren-, en fantasiegrime
• Opmaken voor theater en maken van een kaalkop
• Gipsafdrukken
• Fantasie pruiken, baarden en snorren
• Wonden en littekens
• Bodypaint
• Pruiken knopen

International CIDESCO Media Make-Up
De opleiding media make-up is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:
• Herkenning van huid types; skeletbouw; toepassing van make-up voor europese
en gekleurde huidtypes; cosmetische samenstellingen en het gebruik. Voeren
van een onderneming. Gebruik van licht en schaduwen voor hervormingen:
optische effecten.
• Make-up toepassingen bij: zwart/wit en kleurenfoto’s en film-opnamen;
gezichtsvormen, -contouren en aan brengen van volledige correcties; glamour
make-up voor blanke en gekleurde huidtypes; cinematic make-up; Fantasie
make-up; Catwalk make-up en editorial make-up, e.d.; Travesty make-up.
• Toepassing van alle grondbeginselen t.a.v. : alle huidtypes, leeftijden, kleuren;
gebruik van kunstwimpers en kunstnagels; glamour en fantasie effecten.
• Het hoe, waar en wanneer aanbrengen van verschillende vormen van
gezichtsbeharing; Hoe gebruik je een haarmodel; hoe dient haar en kunsthaar in
elkaar te worden verweven; opsteken; verwerken, aanpassen en opsteken;
ontwerp maken ; toepassing van pruiken en haarstukjes. Losse haarstukjes:
mixen van haarstukjes met eigen haar; verwerking in het haar. Het knopen van
haarstukken.
• Uitstraling: vuile, smerige uitstraling; vuile tanden; zweet, tranen, verweerd en
vervuild; wonden, littekens, bloed en stoppelbaard; Uitvoering: klei,
latex,siliconen, gelatine, was; gietvorm van een gelaatsdeel en een positieve
gietvorm; modellering van een positieve gietvorm; modellering van wratten,
neuzen, enz.
• Kaalkop: hoe bereken en maak je een kaalkop; opbrengen van een kaalkop;
aanpassen aan de huidskleur; Karakter make-up: hoe bereik je een karakter
make-up met het creëren en vormen van neuzen, losse haren, haarstukjes en
pruiken.
• Gezondheid en veiligheid; gebruik en keuze van materialen; verwijderen en
onderhouden van kunststof materialen; Gietvorm van het hoofd; foam, warme
en koude foam, latex, siliconen; maken van kleine stukjes en toepasbaarheid;
gebruik maken van kunstvormen; kleuren en evenaren van de huidskleur;
• Science-fiction; veroudering; air-brush technieken, het samenstellen van een
professioneel portfolio.
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Pedicure
De opleiding pedicure is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:
• Analyse uitvoeren en behandelingsplan opstellen,
• Praktijk voetverzorging / Pedicure,
• EXTRA : Benen harsen,
• Hygiene, arbo en milieu,
• Ondernemersvaardigheden.

Schoonheidsspecialist niveau 3
De basisopleiding schoonheidsverzorging is opgebouwd uit verschillende onderdelen te
weten:
• Analyse uitvoeren en behandelingsplan opstellen,
• Lichaamsbehandelingen,
• Gelaatsbehandelingen,
• Ondernemersvaardigheden,
• Cosmetische hand-, nagel- en voetbehandeling.

International CIDESCO Beauty Therapist
De opleiding beauty therapist is opgebouwd uit twee kwalificaties te weten: de nationale
opleiding schoonheidsverzorging en de verplichte internationale aanvullende
vakgebieden voor het behalen van een internationaal niveau schoonheidsverzorging c.q.
Beauty Therapist.
• Theoretische vakken zoals natuurkunde, anatomie, fysiologie, huid en
cosmetische wetenschappen
• Theorie van de praktijk zoals hygiëne, reiniging, massage, ontharen en voeding
• Lichaamsbehandelingen
• Gelaatsbehandelingen
• Een door jou gekozen en zelf uit te voeren specialisatie

Additionele Behandelingen
De additionele behandelingen bestaan uit de onderstaande onderdelen
• Huidverzorging van de man
• Huidverzorging van de donkere huid
• Diverse afslankmethodes
• Kleuradvies
• Bruiningsmethode
• Kuurbehandelingen

Medisch Pedicure niveau 4
De opleiding Medisch Pedicure : niveau 4 kan gevolgd worden na het behalen van het
diploma Voetverzorger / Pedicure niveau 3. Het vakgebied Medisch Pedicure bestaat uit
theoretische en praktische kennis en vaardigheden van:
• Risico-voet o.a.: Reumatische voet; Diabetische voet; Oudere voet; Spastische
voet; Verwaarloosde voet.
• Specialistische technieken o.a.: Anti-druk technieken; Nagelbeugel- en orthese
technieken; Nagelregulatie.
• Exploiteren van een bedrijf o.a.: Administratie; Boekhouden; Ondernemen.
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Allround Schoonheidsspecialist niveau 4
De opleiding Allround Schoonheidsspecialist : niveau 4 kan gevolgd worden na het
behalen van het diploma Schoonheidsspecialist niveau 3. Het vakgebied Allround
Schoonheidsspecialist niveau 4 bestaat uit theoretische en praktische kennis en
vaardigheden van:
•
•
•

Additionele behandelingen : theorie en praktijk.
Specialistische behandelingen: theorie en praktijk.: Acne behandelingen; Shiatsu
massage en Bindweefsel / Pincements massage.
Exploiteren van een bedrijf o.a.: Administratie en ondernemingsplan opstellen,
ondernemersvaardigheden

Barbier
De Barbier is een kappersactiviteit dat erg in opkomst is. Onder mannelijke
consumenten wordt deze vorm van haarbehandeling steeds populairder. Barbier vereist
specifieke bekwaamheden die aangeleerd moeten worden. Het vak Barbier betreft
haarbehandelingen van de man. De barbier is een gepassioneerd vakspecialist die zijn
knip-, föhn-, snijd- en scheervaardigheden beheerst en tegelijkertijd zorgt voor een
beleving.
Barbier is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassieke herencoupes (rock-a-billy kuif, razorfade)
Baard, sik en snor trimmen
Snijden van kort en lang haar
Slicen en effileren van het haar
Knippen van de baard
Scheren gezichtshaar (Italian Towel)
Wenkbrauw, neus en oor trimmen
Massage van hoofdhuid en gezicht

Extra toegevoegd:
•
•
•
•
•

Opscheren met kam en tondeuse
Vrije hand tondeuse
Opscheren van figuren
Werken met scheermes over kam
Wegbranden van gespleten haarpunten
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Taal en rekenen
Als je kiest voor een opleiding met niveau 2 en 3, krijg je tijdens je opleiding te maken
met Nederlands en Rekenen op referentieniveau 2F. Studenten aan een niveau 4
opleiding ronden Nederlands en Rekenen af op referentieniveau 3F. Daarnaast zullen
studenten niveau 4 ook Engels in het pakket krijgen.
Voor de vakken Taal en Rekenen wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving.
De lessen zij klassikaal, echter ondersteund met een online leeromgeving. Studenten
zullen starten met een instaptoets, waarnaar een individuele leerroute samengesteld
wordt. Deze leerroute is voor iedere student anders. Tijdens de lessen worden de
studenten begeleid door de docent.

Beroepspraktijkvorming (Stage)
Vanaf de start van de opleiding starten de studenten met de Beroepspraktijkvorming.
Deze stage is onderdeel van de opleiding en gemiddeld lopen studenten 1 a 1,5 dag in de
week stage. Gedurende de opleiding zullen zij meer en meer mogelijkheden en
bevoegdheden krijgen op de stageplek.

Wijzigingen voorbehouden 10-05-2020
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Opleidingsinstituut Thomas
Verwersstraat 51/53
5211 HT ’S-HERTOGENBOSCH
T: +31 73 613 56 65

I: info@instituut-thomas.nl
W: www.instituut-thomas.nl
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