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TOPTrainingen vOOr 
schOOnheidssPecialisTen

Investeer In de toekomst en zorg dat je steeds 
kennIs op blIjft doen. HIerdoor word je een 
nog betere vakvrouw dan je al was en kun je je 
makkelIjker onderscHeIden van concurrenten. 
kosmetIek selecteerde vIjf Interessante opleI-
dIngen voor scHoonHeIdsspecIalIsten dIe je In 
deeltIjd kunt volgen. wellIcHt zIt er Iets tussen 
waarmee je je nog meer kunt ontwIkkelen. 



MasTer OPleiding BedriJFsKUnde
Wil je het professioneel aanpakken en heb je minimaal een vierjarige hbo-opleiding afgerond? Dan kun je 
kiezen voor de tweejarige parttime masteropleiding Bedrijfskunde. Deze masteropleiding aan de erasmus 
universiteit in rotterdam geeft je academische verdieping op het gebied van ondernemen, management 
en het bedrijfsleven. Hiermee kun je jezelf verder ontwikkelen. De opleiding kenmerkt zich door zijn korte 
en intensieve karakter. De opzet is kleinschalige en persoonlijk. Deze deeltijd opleiding tot master in 
Business administration leert je problemen vanuit verschillende invalshoeken effectief analyseren, 
kansen en bedreigingen in een marktomgeving signaleren en evalueren. Het is een opleiding met een 
wetenschappelijke grondslag: de sleutel tot meer kennis, verdieping en een drs-titel! 
De lessen starten op 1 september. 
Meer informatie: http://www.eur.nl/master/opleidingen/

anTi-agingcUrsUs in Belgie 
anti-aging is een trend en niet-medische ingre-
pen zijn daarom enorm in trek. Het is belangrijk 
dat de schoonheidsspecialist hier ook behande-
lingen voor kan aanbieden. Zo worden ze het ver-
lengstuk van chirurgen om de huid te verbeteren. 
in België wordt een cursus speciaal gegeven aan 
gediplomeerde schoonheidsspecialisten die zich 
willen specialiseren in anti-aging. Hierbij leren 
ze hoe ze rimpels kunnen verminderen en hoe 
de elasticiteit van het gelaat zo lang mogelijk 
behouden blijft. Deze opleiding tot esthetisch 
deskundige duurt een jaar. De lessen worden 
een avond per week in het Belgische Genk of 
tongeren gegeven: hieruit kunnen de cursisten een 
keuze uitmaken. De opleiding wapent de schoon-
heidsspecialist met die nodige kennis, compe-
tenties en vaardigheden. Wat leer je tijdens deze 
opleiding? anatomie, voedingsleer en –supplemen-
ten,  apparatuur specifiek voor anti-aging en huid-
verbetering, zoals bijvoorbeeld microdermabrasie, 
marketing en verkoop zijn 
vakken die op het programma staan. 
De lessen starten op 17 september in Genk en op 
19 september in tongeren. 
Meer informatie: www.syntra-limburg.be

OnderneMerschaP, eMOTies & MindseT
als ondernemer moet je een duidelijk doel voor 
ogen hebben. Dit is gemakkelijk gezegd, maar 
soms spelen emoties ook parten. als je zelf in een 
negatief dal zit omdat klanten wegblijven of de 
omzet achterblijft, hoe kom je daar dan uit? Dit leer 
je tijdens de workshop ‘ondernemerschap, emo-
ties & mindset’ van nlp mastercoach amber van 
der Wiel. Deze gecertificeerde business- en men-
talcoach leert je hoe je emoties op een positieve 
manier kunt inzetten bij de verkoop en marketing, 
zodat je de omzet verhoogt. en hoe je negatieve 
emoties, zoals angst en onzekerheid, bij jezelf 
vermindert, zodat je met een succesvolle focus 
doorgaat met je onderneming.
amber van der Wiel helpt beautyondernemers die 
worstelen met een te lage omzet en weinig klanten. 
Hiervoor heeft ze een businessmodel ontwikkeld, 
waarmee ze haar cursisten in vijf stappen leert hoe 
ze een omzet van 100.000 euro of meer kunnen 
genereren. amber: “ik coach heel veel schoonheids-
salons. Wat je vaak ziet, is dat mensen vanwege 
financiële druk in een negatieve spiraal raken. in 
mijn programma’s krijgen ze technieken en tools 
aangereikt, waarmee ze deze negatieve en nare 
gevoelens om kunnen zetten in positieve en 
motiverende gedachten en gevoelens. Het resultaat 
is niet alleen een positievere kijk op de eigen 
business, maar ook kracht om door te gaan in 
moeilijke tijden.” De workshop wordt op zaterdag 
6 oktober 2012 gegeven.
Meer informatie: www.desaloncoach.nl

vierdaagse visagiecUrsUs
Wil je graag meer leren over visagietechnieken? 
en wil je jouw klant mooi kunnen opmaken in de 
salon? Dan is misschien de vierdaagse visagiecur-
sus van mieke petiet een idee. Deze cursus geeft 
een goede basis aan schoonheidsspecialisten, sty-
listen en fotografen, maar is ook afgestemd op een 
doelgroep die weinig of niets van make-up weet en 
de wereld van de visagie graag wil ontdekken. op 
dag 1 leren cursisten de basistechnieken. Ze kijken 
naar de verschillende typen gezichten, krijgen 
handige richtlijnen over standaardveranderingen 
en correcties die daaruit voortvloeien. cursisten 
brengen de basistechnieken ook in de praktijk. op 
dag 2 worden ze getraind in het aanbrengen van 
verschillende make-uptechnieken die het meest 
voorkomen. ook krijgen ze theorieles over ver-
koopadvies, kleurenleer, correcties van kringen en 
wallen, tweede en derde generatie technieken, het 
shape werk en het gebruik van toners. Dag 3 staat 
in het teken van het trainen van de naturel look, de 
bruidsmake-up en de catwalk look/ avond make-
up. Dag 4 leren ze shapen; gezichten vormen en 
deze in de juiste verhouding zetten met make-up 
speciaal voor fotografie. De cursus wordt afgeslo-
ten met de uitreiking van het visagiecertificaat. 
Deze opleiding wordt in amsterdam 
en middelburg gehouden. 
De lessen van deze vierdaagse 
training vinden aanslui-
tend van dinsdag tot en 
met vrijdag plaats.  
Meer informatie: 
www.miekepetiet.nl
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derMaTOlOgieTraining OP cUraÇaO
Het nuttige en het aangename combineren? volg dan een 
dermatologiecursus op curaçao. van 12 tot en met 19 januari 
2013 organiseert carla uppelschoten weer twee cursussen op dit 
caribische eiland. in deze week volgen cursisten de basis-
opleiding (14 en 15 januari 2013) en de vervolgopleiding (17 en 
18 januari 2013). Bij de basisopleiding leren cursisten meer 
over: efflorescentieleer, behandelprincipes, huidaandoeningen, 
eczeem, allergie, psoriasis, pigmentstoornissen, infecties, acne, 
rosacea, huidtumoren en cosmetische dermatologie. De vervolg-
opleiding gaat meer in op: vlekjes op de huid en behandeling, 
donkere huid, pigmentstoornissen, overbeharing, laser, 
cosmetische behandelingen, huidtumoren, littekenvorming. 
Het onderwijs wordt verzorgd door dermatologen. De cursisten 
logeren in een eco-resort met een caribische uitstraling aan de 
Jan thiel Baai. Het interieur van deze appartementen is gemaakt 
van duurzame en originele fair trade materialen.
Meer informatie: www.uconsultancy.nl
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‘CURSISTEN LOGEREN IN 
EEN ECO-RESORT MET EEN 
CARIBISCHE UITSTRALING’

training amber van der Wiel


