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Sfeerbeelden



Opleidingen schooljaar 2023-2024

Schoonheidsspecialist 
Niveau 3

• Schoonheidsspecialist Crebo 25906 (Niveau 3)
• Leerweg BOL (Beroep Opleidende Leerweg)
• 2 jaar

Allround Schoonheidsspecialist 
Niveau 4

• Allround Schoonheidsspecialist Crebo 25907 (Niveau 4)
• Leerweg BOL (Beroep Opleidende Leerweg)
• 3 jaar



Praktijkvakken leerjaar 1 (N3 en N4)

Praktijkexamen gezicht en handverzorging

Voert een gezichtsbehandeling uit|
Reiniging, epileren, harsen, verven wimpers en wenkbrauwen
Diepte reiniging, onzuiverheden verwijderen, maskers, gezichtsmassage
Bedienen van gezichtsapparatuur en productkennis

Voert een handverzorgingsbehandeling uit
Handbad, vijlen, nagelriemverzorging, handmassage, lakken, 
paraffine pakking & French Manicure

Stage een dag 
in de week



Praktijkvakken leerjaar 2 (N3 en N4)

Praktijkexamen lichaam en voetverzorging

Voert een lichaamsbehandeling uit
Harsen van armen, benen en oksels, massage van rug, benen, armen 
deelpakkingen op rug en benen, bedienen van lichaamsapparatuur en product 
kennis

Voert een voetverzorgingsbehandeling uit
Voetenbad, nagels knippen & vijlen, nagelriemverzorging, voetmassage, lakken 
& paraffine pakking

Stage
twee dagen in 

de week



Praktijkvakken leerjaar 3 (N4)

Praktijkexamen drie specialisaties

Voert een bindweefselmassage uit
Huidverbeterende massage
Bindweefsel massage op lichaam en gezicht

Voert een acne behandeling uit
Voorbehandeling gezicht
Het ledigen van comedonen en pustels
Nabehandeling

Voert een anti-aging behandeling uit
Behandeling gericht op huidverbetering
Op gezicht en lichaam
Producten, aromatherapie, massage technieken en apparatuur 

Stage 
twee dagen 
in de week



Keuzendelen

Voorbeelden

• Visagie

• Engels A2 in beroepscontex

• Ondernemerschap MBO

• Voorbereidend HBO

• Persoonlijk Profileren 



Vakken leerjaar 1

• Praktijk Gezichtsbehandelingen (2x in de week)

• Praktijk Handverzorging

• Nederlands

• Engels

• Rekenen

• Ondernemen

• Burgerschap

• Anatomie

• Theorie van de Praktijk

• SLB / LOB (studieloopbaan begeleiding)

• Sport-4-you

• Keuzedeel Visagie

• Stage (BPV)



Voorbeeld weekrooster 

Maandag

• 8.30 -12.15 Praktijk gezichtsbehandeling

• 12.45 - 14.45 Nederlands

• 14.45 - 15.45 Rekenen

Dinsdag

• 8.30 - 9.30 Ondernemen

• 9.30 - 11.30 Engels

• 11.15 - 12.15 Burgerschap

• 12.45 - 16.30 Praktijk Visagie

Woensdag

• 9.00 - 12.15 Praktijk Handverzorging

• 12.45 - 13.45 SLB

• 14.15 - 15.15 Anatomie

• 15.30 - 16.30 Theorie van de Praktijk

Donderdag

• Stage

Vrijdag

• 8.30 - 12.15 Praktijk gezichtsbehandeling

• 12.45 - 13.45 Sport



Beroepspraktijkvorming (BPV/Stage)

• Leerjaar 1
Stage elke donderdag start in november 2023

• Stage bij een Salon, Wellness centrum, Parfumerie of Drogisterij: 
S-BB Erkend (www.s-bb.nl)

• Je kunt alvast kijken op: www.stagemarkt.nl

• Je mag zelf een stage bedrijf uitkiezen, je stagebegeleider kan je 
hierbij ondersteunen

• Internationale stage is mogelijk 
(alleen niveau 4 en minimaal 18 jaar)

http://www.s-bb.nl/
http://www.stagemarkt.nl/


Stagebedrijven



Schoolkosten 2023/2024

Een voorlopig overzicht schoolkosten leerjaar 1

• Lesgeld (vanaf 18 jaar) Zie voor definitieve bedrag Rijksoverheid ± € 1157,--

• Kosten boeken Beauty Level (Visavi) en licenties ± € 385,--

• Kosten boeken + Licenties
(Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap, SLB) ± € 190,--

• Laptop/ netbook of tablet (indicatie) ± € 350,--

• Bedrijfskleding ± € 55,--

• Excursies onder voorbehoud( incl. studiereis ) ± € 300,--

• Het gebruiks- en verbruikspakket ter waarden van € 350,-- (Dulon College)

Keuzedelen
• Visagie (boek + licentie) ± € 85,--

• Make-up pakket (€ 300) niet verplicht ± € 190,--
Penselenpakket (€ 145) niet verplicht ± € 50,--



Visagiepakket Make-up studio

Optioneel te bestellen om thuis te kunnen oefenen

Visagie pakket
Kosten voor dit pakket zijn € 190,-
Waarde €300,00

Penselenset
Kosten voor dit pakket zijn € 50,-
Waarde €145,00

Tijdens informatiedag meer uitleg



Producten- & materialenpakket

Het gebruiks- en verbruiksmaterialenpakket ter waarde van €350,- wordt 
door de school betaald.

Je ontvangt dit pakket tijdens de introductieweek

• Gebruikspakket: bv. linnengoed, kwasten, pincetten en andere 
materialen (inleveren na de opleiding)

• Verbruikspakket: bv. milk, lotion, crèmes en andere producten



Uniform

• Nette zwarte broek

• Geen gaten en scheuren

• Nette, zwarte en schone schoenen

• Dit mag je zelf bestellen: https://www.clinicdress.nl

• Modeljasje: onder voorbehoud

• Kosten praktijkwerkjasje €50,-

Na je inschrijving krijg je uitleg over het bestelproces

https://www.clinicdress.nl/


Studiereis Boedapest leerjaar 2 (2017-2018)



Studiereis Malta leerjaar 2 (2019-2020)



Start schooljaar 2023-2024

Start Schooljaar 2023-2024

• Introductieweek week 36 van 4 t/m 8 september

• Start lesrooster week 37 (maandag 11 september)

• Start BPV/stage: november 2023



Een dag met ons in de salon?

Ben je enthousiast of twijfel je juist? 

Schrijf je in voor een meeloopdag!
Aanmelden:Roelien van Dantzig r.vandantzig@duloncollege.nl

Vragen?

Stel gerust je vraag aan:

Roelien van Dantzig r.vandantzig@duloncollege.nl

Sofie Langhout s.langhout@duloncollege.nl

mailto:r.vandantzig@duloncollege.nl
mailto:r.vandantzig@roca12.nl
mailto:s.langhout@duloncollege.nl
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