Basisregels voor deelname aan het platform scholen van ANBOS
1.

Voorwaarden voor deelname aan het platform scholen van ANBOS zijn:
dat er wordt opgeleid voor het diploma schoonheidsverzorging MBO-3 en/of MBO-4.
registratie van de onderwijsinstelling in het Centraal Register Beroeps Opleidingen
(CREBO), of
• het aanbieden van particulier onderwijs schoonheidsverzorging volgens het Branchekwalificatiedossier (BKD), af te sluiten met een branchediploma overeenkomstig de
“Beoordelingsrichtlijn Examinering (allround) schoonheidsspecialist”, zoals vastgesteld door ANBOS en gehandhaafd door de toezichthouder Stichting Examenkamer.
• dat er aantoonbaar sprake is van tenminste 72 contacturen.
Tijdens de opleiding wordt voldoende aandacht geschonken aan de theorie en de leerling krijgt uitgebreid de mogelijkheid de praktijk te kunnen oefenen in een daartoe correct ingerichte omgeving.
Aan het opleidingsinstituut zijn gekwalificeerde vakdocenten verbonden.
Eventuele klachten van leerlingen worden door de school snel en correct afgehandeld.
De outillage van de school is professioneel, met voldoende ruime werkplekken en met
de juiste hoeveelheid goed werkende apparatuur.
Binnen de opleidingsschool wordt volgens de Code van de Schoonheidsspecialist en/of
het Richtsnoer Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu gewerkt.
Het verzorgen van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling.
Deelname aan het platform scholen van ANBOS betekent geen erkenning van de;
- onderwijsinstelling en,
- door de school uitgereikte diploma’s.
Diploma’s, uitgereikt als resultaat van de opleiding, waarbij het examen werd afgenomen door een exameninstelling waarvan de assessoren zijn geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessoren-pool Schoonheidsverzorging (BAS), geven de mogelijkheid direct toe te treden als kernlid van ANBOS, dan wel registratie van specialisaties bij de
sectie VO/Specialisaties.
•
•
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Overige bepalingen:
10. Het bestuurslid van ANBOS met de portefeuille onderwijs heeft de leiding over het
platform. Indien zij verhinderd is deze taak uit te voeren, kan zij zich laten vervangen
door een collega-bestuurder.
11 ANBOS kan een school uit het platform verwijderen indien niet (meer) aan bovenstaande
voorwaarden wordt voldaan. De school wordt hierover in voorkomend geval schriftelijk
geïnformeerd. De school kan tegen het besluit van ontzetting een gemotiveerd bezwaar
indienen bij het bestuur van ANBOS. Een uitspraak van het bestuur van ANBOS is
bindend.
Indien door de school naar genoegen van de leiding en/of het bestuur van ANBOS wordt
aangetoond dat (opnieuw) wordt voldaan aan de basisregels, kan de school zich weer
aansluiten bij het platform.
12. De gegevens van de deelnemers aan het platform worden vermeld op de website van
ANBOS. Aan deze vermelding kunnen geen rechten worden ontleend. De school is verantwoordelijk voor de actualiteit van de te vermelden informatie.
13. Docenten, werkzaam bij de scholen, kunnen lid worden van ANBOS en eventuele
diploma’s specialisaties registreren bij de sectie VO/Specialisaties onder gelijke voorwaarden als kernleden van ANBOS, oftewel een verplichte driejaarlijkse nascholing.

De basisregels zijn vastgesteld op 7 juni 2019 en vervangen alle eerdere uitgaven.
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