ANBOS – Welke opleiding kies ik?

Je wilt schoonheidsspecialist worden en vindt het belangrijk om een goede opleiding te kiezen.
Welke opleiding past het beste bij jou? Waar moet je allemaal aan denken?
ANBOS helpt je om na te denken over je opleidingskeuze.
We onderscheiden 2 soorten diploma’s: Het MBO‐diploma en het branche‐diploma.

MBO‐diploma

branche‐diploma

Schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist

De MBO‐3 of MBO‐4 opleiding Schoonheidsspecialist is Het branche‐diploma Schoonheidsspecialist wordt
wettelijk erkend door de minister, valt onder de Wet
uitgegeven namens de brancheorganisatie door
Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en leidt op volgens het exameninstellingen die examineren volgens het
kwalificatiedossier Schoonheidsverzorging.
Branchekwalificatiedossier Schoonheidsverzorging
(BKD).
Met een MBO opleiding krijg je ook generieke vakken zoals o.a. Met een opleiding voor het branche‐diploma krijg je
Nederlands, Engels en rekenen.
alleen vakinhoudelijke lessen.
Met een MBO opleiding volg je verplichte keuzedelen ter
verdieping of verbreding op het vakgebied (zoals visagie,
sportmassage, voetverzorging of pedicure).

Met een opleiding voor het branche‐diploma hoef je
geen keuzedelen te volgen.

Met een MBO opleiding loop je ook stage
(Beroepspraktijkvorming).

Met een opleiding voor het branche‐diploma hoef je
geen stage te lopen.

Met een diploma Allround Schoonheidsspecialist (MBO‐4) kun
je doorstromen naar HBO.

Met alleen het branche‐diploma Allround
Schoonheidsspecialist (niveau NLQF4) kun je niet
doorstromen naar HBO. Hier zijn aanvullende modules
voor nodig. Informeer bij het opleidingsinstituut.

Schoonheidsspecialist MBO‐3

Schoonheidsspecialist (NLQF3)

Basis opleiding schoonheidsspecialist.*

Basis opleiding schoonheidsspecialist.*

Allround Schoonheidsspecialist MBO‐4

Allround Schoonheidsspecialist (NLQF4)

+ specialisaties: acne, huidverbeterende massage en oosterse
massage Shiatsu.

+ specialisaties: acne, huidverbeterende massage en
oosterse massage Shiatsu.

Deze opleiding kun je volgen bij:
‐ ROC’s (meestal voltijd).
‐ Particuliere scholen die Crebo geregistreerd zijn (voltijd
en deeltijd).

Deze opleiding kun je volgen bij:
‐ Particuliere scholen (voltijd en deeltijd).

(*) Wil je je verder specialiseren? Dan hoef je niet perse je Allround diploma te halen. Je kunt er ook voor kiezen om losse vakspecialisaties
bij een particuliere school te halen. Wil je deze specialisaties uiteindelijk laten registreren bij ANBOS? Let er dan op dat er bij het examen
geregistreerde branche‐assessoren aanwezig zijn. Deze worden over het algemeen ingezet door de landelijke exameninstellingen TCI, KWC‐
uv, Exuive en Visavi. Dit kun je navragen bij het opleidingsinstituut.
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