INSTELLINGSBESLUIT SECTIE VOORTGEZETTE OPLEIDING EN SPECIALISATIES
1. Naam
De sectie heeft de naam Voortgezette Opleiding en Specialisaties, hierna te noemen
VO/Specialisaties.
2. Doel
VO/Specialisaties stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de bij de sectie
aangesloten kernleden en geassocieerde leden die in het bezit zijn van het diploma Voortgezette Opleiding en/of een of meerdere diploma’s Specialisaties en/of met het diploma MBO4 (of daaraan door het bestuur van de sectie gelijk te stellen diploma’s).
3. Taak
De sectie heeft tot taak de (geregistreerde) kernleden van de vereniging ANBOS te informeren over zaken, verbonden aan het gespecialiseerd ondernemerschap door:
1. het geven van voorlichting en adviezen
2. activiteiten te organiseren en te stimuleren die gericht zijn op de verbetering van de
kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering
3. het organiseren van bijeenkomsten, workshops, etc.
4. het (twee)jaarlijks organiseren van een symposium.
4. Werkwijze en leiding
De werkwijze wordt bepaald door het bestuur van de sectie dat bestaat uit een voorzitter,
zijnde het bestuurslid van de vereniging ANBOS met de portefeuille van deze sectie, twee
kernleden en twee geassocieerde leden. Dit bestuur geeft leiding aan de sectie.
Verdere uitwerking is gegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging ANBOS.
5.

Diploma’s Voortgezette Opleiding, Specialisaties

a.

Vanaf januari 2014 komen voor registratie bij VO/Specialisaties in aanmerking de diploma’s specialisaties (al dan niet onderdeel van een diploma Voortgezette Opleiding)
en diploma’s MBO-4, behaald bij een examen- of onderwijstelling, in aanwezigheid van
een brancheassessor als geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging (BAS).
In geval niet is voldaan aan het hiervoor genoemde criterium dient de ondernemer/
werknemer een registratieproeve af te leggen op een wijze, te bepalen door de leiding
van VO/Specialisaties.
Alle andere, en voor januari 2014 uitgereikte diploma’s, komen voor registratie in
aanmerking na beoordeling van die diploma’s door de leiding van de sectie. De leiding
kan deze beoordeling laten uitvoeren door de ledenadministratie van de vereniging
ANBOS. Indien de beoordeling van het diploma negatief is, wordt gehandeld als genoemd onder 5.b.

b.
c.

6. Toetreding
Leden van de sectie kunnen zijn kernleden of geassocieerde leden van de vereniging
ANBOS.
Het bestuur van de sectie beoordeelt de aanmelding en besluit over toetreding. Afwijzingen
worden schriftelijk ter kennis gebracht onder opgaaf van redenen. In geval van afwijzing
staat beroep open bij het algemeen bestuur van de vereniging ANBOS. Het bestuur kan de
hiervoor genoemde taken van beoordeling, toelating en afwijzing delegeren aan de medewerkers van het secretariaat van de vereniging ANBOS, belast met de ledenadministratie.

Werknemers, in loondienst bij het kernlid van de vereniging ANBOS en in het bezit van het
diploma Voortgezette Opleiding of een (of meerdere) diploma’s Specialisaties, kunnen ook
toetreden tot VO/Specialisaties op voorwaarde dat het kernlid ook lid is van de sectie Instituten Met Personeel (IMP) en daar de betreffende werknemers heeft geregistreerd. Voor de
verdere voorwaarden waaronder werknemers kunnen worden geregistreerd bij de sectie
IMP wordt hier kortheidshalve verwezen naar het Instellingsbesluit van die sectie.
6.a Aanmelding en ingangsdatum lidmaatschap VO/Specialisaties
Aanmelding geschiedt te allen tijde schriftelijk met behulp van daartoe vastgestelde formulieren en onder toevoeging van diploma’s als genoemd onder 5. Het lidmaatschap van
VO/Specialisaties gaat in per de eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.
6.b Eind sectielidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap VO/Specialisaties door het kernlid of geassocieerd lid geschiedt schriftelijk en kan uitsluitend worden geëffectueerd per 31 december van enig jaar.
Ontzetting van het sectielidmaatschap door het bestuur geschiedt schriftelijk met opgave
van de reden van ontzetting. In geval van ontzetting staat beroep open bij het algemeen
bestuur van de vereniging ANBOS.
In alle gevallen waarin het kernlidmaatschap of het geassocieerd lidmaatschap eindigt, eindigt het lidmaatschap van de sectie VO/Specialisaties.
6.c Koppeling met de Sectie Instituten met Personeel (IMP)
Indien de werkgever zelf niet in het bezit is van een (of meerdere) diploma’s specialisatie(s), kan het lidmaatschap van de sectie Voortgezette Opleiding / Specialisaties door de
werkgever worden aangevraagd op basis van een (of meerdere) diploma’s specialisaties van
de bij de vereniging ANBOS bekende werknemer(s), te registreren bij de sectie IMP met de
volledige naam, adres en woonplaatsgegevens van de betreffende werknemer(s).
In geval van een koppeling met de Sectie Instituten met Personeel dient voldaan te worden
aan hetgeen is vastgesteld in het instellingsbesluit van die sectie.
6.d Einde van een koppeling als genoemd onder 6.c
1. In geval het kernlidmaatschap is aangegaan op basis van het diploma schoonheidsverzorging van een (of meerdere) werknemers, eindigt het kernlidmaatschap van de vereniging ANBOS indien door het vertrek van een (of meer) werknemer(s) niet meer
wordt voldaan aan de voorwaarden als beschreven in het instellingsbesluit Instituten
met Personeel, dan wel indien de werknemer(s) niet meer uitvoerend is/zijn in de onderneming in de schoonheidsverzorging. Daarmee eindigt per gelijke datum het lidmaatschap van VO/Specialisaties.
2. Indien het lidmaatschap van VO/Specialisaties is aangegaan op basis van diploma(‘s)
van werknemer(s), eindigt die registratie op de datum van het vertrek van de werknemer en wordt het lidmaatschap van VO/Specialisaties stopgezet per gelijke datum als
er niet één werknemer met een diploma specialisatie meer werkzaam is in de onderneming in de schoonheidsverzorging. Dit laatste is eveneens van toepassing als werknemer(s) niet meer uitvoerend zijn in het uitvoeren van taken verbonden aan schoonheidsverzorging.
7. Nascholingen
Aan het lidmaatschap van de sectie is de voorwaarde van nascholing verbonden.
De ondernemer en/of geregistreerde werknemer(s) wordt/worden eenmaal per drie jaar
opgeroepen voor een nascholing.
Indien, na tweemaal daartoe te zijn opgeroepen, geen gehoor en/of gevolg wordt gegeven
aan een nascholing, dan wel de nascholing niet met goed gevolg wordt afgelegd, wordt de
registratie van de desbetreffende specialisatie(s) stopgezet tot aan het moment waarop de
ondernemer/werknemer wel, en met goed gevolg, aan de betreffende nascholing heeft
deelgenomen.

8.
a.
b.

Registratie
Als de vakbekwaamheid tijdens de nascholing als onvoldoende wordt aangemerkt,
wordt de registratie stopgezet tot aan het moment dat de ondernemer/werknemer
tijdens een nieuwe nascholing aantoont over de juiste vakbekwaamheid te beschikken.
De ondernemer of werknemer dient fysiek in staat te zijn de nascholing te kunnen bijwonen en deel te nemen aan praktijkoefeningen. Als tijdens de dag van nascholing
blijkt dat de ondernemer of werknemer niet kan deelnemen aan het praktijkonderdeel
wordt de vakbekwaamheid als onvoldoende aangemerkt volgens 8.a.

9. Geldmiddelen
De bijdrage voor het lidmaatschap van VO/Specialisaties worden ingaande 2014 vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging ANBOS en bedraagt in 2017 voor
kernleden € 45,--, voor geassocieerde leden € 110,--.
Het totaal van de geldmiddelen, zoals verantwoord in de jaarrekening van de vereniging
ANBOS, zijn geoormerkt voor aanwending door VO/Specialisaties.
In het eerste jaar van lidmaatschap wordt deze bijdrage gerelateerd aan de ingangsdatum.
10. Communicatie
Het contact tussen het bestuur van VO/Specialisaties en haar leden wordt onderhouden met
behulp van (digitale) nieuwsbrieven, vakbladen of tijdens bijeenkomsten met de leden van
VO/Specialisaties.
11. Bijeenkomsten
Leden van VO/Specialisaties hebben toegang tot de georganiseerde bijeenkomsten. Zij worden opgeroepen een bijeenkomst bij te wonen met behulp van een (digitale) uitnodiging. De
leiding van VO/Specialisaties kan besluiten derden uit te nodigen bij een bijeenkomst.
Voor zover en indien besluiten worden genomen tijdens bijeenkomsten geschiedt dit uitsluitend met een absolute meerderheid van door stemgerechtigden uitgebrachte stemmen.
Stemgerechtigd zijn uitsluitend kernleden en geassocieerden leden van de vereniging
ANBOS. Stemming over personen geschiedt te allen tijde schriftelijk.
Indien een rechtspersoon kernlid of geassocieerd lid is van de vereniging ANBOS, wordt die
rechtspersoon tijdens de bijeenkomsten vertegenwoordigd door degene/diergenen op
wiens/wier vakbekwaamheid de toelating als kernlid of geassocieerd lid werd verkregen.
13. Delegatiebesluit
De leiding van de sectie kan de uitvoering van dit reglement delegeren aan het secretariaat
van de vereniging ANBOS.
14. Slotbepaling
Al hetgeen waarin het instellingsbesluit niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd
aan het bestuur van de vereniging ANBOS.
Tegen de door het bestuur van de vereniging ANBOS genomen besluiten kan bezwaar worden gemaakt tijdens de ledenvergadering van VO/Specialisaties of de Algemene Ledenvergadering van de vereniging ANBOS, en in hoogste instantie worden voorgelegd aan de
Commissie van Beroep als bedoeld in de statuten, artikel 26.

Dit reglement treedt in werking per 22 oktober 2013, vervangt eerdere reglementen en is
van toepassing op de bestaande en toekomstige leden van de sectie VO/Specialisaties.
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22 oktober 2013.

