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Permanent Make-Up Schoonheidspecialist Tattoo

Visagie Marketing Nail design

Ondernemersopleiding

Permanent Make-Up
Voor de opleiding heeft u de keuze uit:

• Privé opleiding:
u bent gedurende de cursus de einige cursist. [Indien de opleiding bij u ter plekke 
wordt gegeven zal een bijdrage in de reis-en verblijfkosten in rekening worden 
gebracht (Reiskosten: 50 cent/km)].

• Semi-privé opleiding:
waarbij u les krijgt in kleine groepen. Dit houdt in dat wij maximaal 4 cursisten per 
cursus toelaten om zodoende optimale aandacht en persoonlijke begleiding te kunnen 
waarborgen.

De Basisopleiding is opgebouwd uit de modules: wenkbrauwen, ogen en lippen.

Privé-Basisopleiding: € 900,- (gereduceerd tarief)

Cursus 1: Inleiding PMU,
Wenkbrauwtechniek 2-3 modellen

Cursus 2: Eyelinertechniek 2-3 modellen

Cursus 3: Lipliner techniek 2-3 modellen

Voor de prive opleiding zijn max. 9 modellen nodig, die voor de behandeling € 91 
moeten betalen. Als U zelf voor de modellen zorgt, kost U de privé basisopleiding totaal 
€ 81!

Semi-privé basisopleiding (2-4 cursisten): € 775 ,- (gereduceerd tarief)
Cursus 1: € 100, cursus 2-4: 225/cursus

Cursus 1: Inleiding Permanent Make-
up

Cursus 2: Wenkbrauwtechniek 2 modellen

Cursus 3: Eyelinertechniek 2 modellen

Cursus 4: Liplinertechniek 2 modellen

Master Trainingen: Individuele combinaties zijn mogelijk.
Trainingen voor gevorderden. De Master Trainingen worden afgesloten met een Certificaat.
• Advanced eyeliner en wenkbrauwtechnieken (combinaties van verschillende kleuren)
• Correcties van verkeerd uitgevoerde Permanent Make-up behandelingen
• Pigment color theory (€ 99,-)

Certificaat
Elke cursus eindigt met een deelnamecertificaat. Nadat u de basisopleiding bij Cosmetic 
International heeft afgerond ontvangt u het officieel CI cerfificaat 'Permanent Make-up stylist'.

Gratis bijscholing
Indien u reeds actief bent in Permanent Make-up en wilt overstappen op Cosmetic 
International dan krijgt u bij aanschaf van één van onze apparaten gratis bijscholing waarin 
alle technische aspecten van het apparaat worden behandeld. Tevens ruime aandacht voor 
het werken met de geavanceerde apparatuur.

Cursusoverzicht Permanent make-up opleiding

file:///Volumes/web_1/02_Webdesign/ci_2003%20Map/ci_2003/pages/opleid.html (1 van 7)25-11-2003 20:12:10

file:///Volumes/web_1/02_Webdesign/ci_2003%20Map/ci_2003/pages/opleid.pdf
file:///Volumes/web_1/02_Webdesign/ci_2003%20Map/ci_2003/pages/opleid.pdf
file:///Volumes/web_1/02_Webdesign/ci_2003%20Map/ci_2003/pages/opleid.pdf
http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html


ci_opleidingen

Privé opleiding: € 400 / cursus
Semi privé opleiding: € 225 / cursus

Theorie:
Visagie, dermatologie, kleurenleer, de ondertoon van de huidskleur (Koel karakter – warm 
karakter), het pigment, apparatuur, hygiene, het intake-gesprek, anesthesie, de 
behandeling, marketing. 

Basisopleiding:

Cursus I:
Inleiding PMU en Wenkbrauwtechniek
Demonstratie wenkbrauwpigmentatie (2 technieken) met 
aansluitend praktijk op modellen

Cursus II:
Eyelinertechniek
Demonstratie eye-liner-pigmentatie met aansluitend praktijk op 
modellen 

Cursus III: Lipliner techniek
Demonstratie lippenpigmentatie, praktijk op modellen

Vervolg, Speciaalopleiding:

Cursus IV: Fouten voorkomen, correctie, camouflage van littekens of 
vitiligo

Cursus V: Body Tattoo`s

Cursus VI: Full Lip techniek (inkleuren van de gehele lippen), Liplight, 
het verbreden van smalle lippen of het herstellen van 
vervaagde lip contouren.

Cursus VII: Visagie

Cursus VIII: Intensieve training marketing en verkoop

Cursus IX: Master trainingen

Cursus X: Tepelhof-correctie of reconstructie
6 cursusdagen verspreid over 6 maanden (privé opleiding) 
€ 1.250

Cursus XI: Permanent Make-up en Tattoo removing (verwijdering van 
aangebrachte pigmenten)

Permanent Make-up en Tattoo removing
(verwijdering van aangebrachte pigmenten)

Deze opleiding leert u het werken met nieuwe revolutionaire produkten voor zachtaardige 
verwijdering van pigmenten in de huid. De moderne methode kan het pigment beter en 
doeltreffender uit de huid verwijderen dan een laser.

Opleiding 1 dag: Privé opleiding: € 400

Groepsopleiding: € 225

Theorie:
Verschillende methoden van verwijdering van pigmenten,
• de apparatuur, dermatologie,
• de produkten (werking), klanteninformatie,de hygiene volgens de GGD richtlijnen
(voor Belgie Qualit. label).

Praktijk:
Verwijdering van een tattoo / permanent make-up bij een klant.

Informatie
• Kunnen alle tatoeages worden verwijderd?
• Hoe werkt de behandeling met een laser?
• Welke resultaten kunt u verwachten?
• Wat merkt u na de behandeling?
• Doet de behandeling pijn?
• Zijn er alternatieven?
• Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

De modellen betalen bij ons voor een tattoo removing tijdens de opleiding € 250. Als u zelf 
voor een model zorgt kunt u de opleidingskosten daarmee reduceren.

Opvullen van rimpels met Permanent Make-up techniek
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2 dagen: € 1000,-

Tijdens deze opleiding leert u in plaats van pigment met een veilig vulmiddel Hyaloronzuur te 
werken. Op deze manier kunnen fijne lijntjes en rimpels met Permanent Make-up techniek 
worden opgevuuld.

De beste resultaten worden bereikt door een kombinatie van face-setting of soortgelijke 
technieken en Permanent Make-up techniek.

1. dag: Face setting
2. dag: Opvullen met Hyaloronzuur

Tattoo opleiding terug

Voor de Tattoo opleiding heeft u de keuze uit: Privé opleiding of groepsopleiding (max. 4 
cursisten), 1 dag of 2 dagen opleiding.

Opeiding 1 dag: Privé opleiding: € 400

Groepsopleiding: € 225

Theorie:
Apparatuur, de naalden, dermatologie, de kleurenleer, het overdragen van motieven op de 
huid, de hygiëne volgens de GGD richtlijnen (voor Belgie Qualit. label)

Praktijk: Aanbrengen van een tattoo bij een klant.

2 daagse opleiding: Prive opleiding: € 700

Groepsopleiding: € 400

1. dag: De apparatuur (in elkaar zetten), solderen van 
naalden, tekenen, de schaduweffect.

2. dag:
De apparaten, de naalden, dermatologie, de 
kleurenleer, het overdragen van motieven op de 
huid, de hygiene volgens de GGD richtlijnen

Praktijk: Aanbrengen van een tattoo bij een klant.

De modellen betalen bij ons voor een tattoo tijdens de opleiding € 100. Als u zelf voor een 
model zorgt kunt u de opleidingskosten daarmee reduceren.

Visagie opleiding / Make-up artist terug

De opleiding wordt in 2 aparte modules gegeven. Deze modules kunnen na elkaar of apart 
worden gevolgd. Voor de opleiding heeft u de keuze uit:

• Privé opleiding:
u bent gedurende de cursus de enige cursist. Deze intensive opleiding houdt in module 1 en 
module 2. Duur 2 dagen: 10.00 h– 17.00 h, € 800.

• Semi-privé opleiding:
waarbij u les krijgt in kleine groepen. Dit houdt in dat wij maximaal 4 cursisten per cursus 
toelaten om zodoende optimale aandacht en persoonlijke begleiding te kunnen waarborgen.

Na afloop van module 2 ontvangt u het certificaat Make-up artist.

Module 1: Basisopleiding visagie. 4 dagen: € 400
18.30 – 20.30 h

1. Kennis van materialen en make-up produkten, het camoufleren van 
huidverkleuringen en oneffenheden, kleurenleer.

2. De gezichtsvormen – het corrigeren van gelaatsvormen, het 
aanbrengen van kleuraccenten (licht en donker), het aanbrengen van 
rouge.

3. De juiste wenkbrauwenvorm, het epileren van wenkbrauwen, 
lippenvormen en correcties.

4. Dag make-up, aanbrengen van valse wimpers.
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Module 2: Uitgebreide Make-up (het aanbrengen van diverse make-up`s)

3 dagen: € 350
Bij voorafgaande deelname aan module 1
gereduceerd tarief : € 200
18.30 h -20.30 h

1. Gala en avond make-up
2. Bruids make-up
3. Make-up voor de oudere huid - bril make-up

De cursisten moeten zelf voor voldoende modellen zorgen.

Kleur-en stijlanalyse
1 dag : € 200

Deze opleiding leert u het kleursysteem te hanteren met betrekking tot kleding en make-up, 
Lichaamsvormen kennen een grote verscheidenheid zowel in vorm als proportie. Daarnaast 
zijn er vele voorkeuren van kleedwijze.
Mode is te koop, stijl moet men verwerven.

1. Kleurenleer
2. De betekenis van kleuren en wat kleuren over ons verraden
3. De kledingstijl

Opleidingsprogramma huidverzorging

Basisopleiding schoonheidsspecialist terug

1. Kennis van de huid, cosmetische huidafwijkingen, hygiëne, huidanalyse, 
behandelingsplan opstellen

2. Comedonen en milia`s verwijderen, werken met apparatuur, het kiezen van de juiste 
werkstoffen

3. Massage van gezicht, hals en decolletée

4. Maskers opleggen, het werken met ampullen

5. Wenkbrauwepilatie, wenkbrauwen en wimpers verven

6. Antirimpelbehandeling middles ultrasoon apparatuur

7. Harsen- gezicht en lichaam, voor en nabehandeling van de huid

8. Manicure en lakken

9. Camouflage gezicht, kleurenkennis, aanbrengen van valse wimpers

10. Paraffinebehandeling.

Deze opleiding bevat geen stage en is geschikt voor iedereen die meer wil weten over het 
beroep van schoonheidsspecialist of zelf een schoonheidssalon wil beginnen. Er wordt gebruik 
gemaakt van het officiële materiaal van het Kenniscentrum voor uiterlijke verzorging (KOC 
Nederland). U heeft geen speciale vooropleiding nodig.

Benodigheden: 3 handdoeken (wit), enkele gastenhanddoekjes (wit), 1 stofjas (wit)
Duur: 11 weken (10 lesmomenten van 3 uur), 1 x examendag.

Ochtendcursus: 10.00-13.00 of avondcursus: 18.00-21.00 uur

Kosten: € 400 (excl. BTW)

De kosten dienen bij aanvang van de 1e cursusdag te zijn overgeboekt of contant te worden 
voldaan.
€ 30 examenkosten
€ 12 certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Cursusoverzicht nail design terug
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Theorie & Manicure 1 dag: € 80
Dag 1 (theorie, opbouw van de nagel, wetgeving, hygiene, nagelafwijkingen en 
schimmelnagels, praktijk manicure, hand en arm massage, paraffinebad).

Materiaalpakket
• Bokkenpoot
• Manicurebakje
• Handlotion
• Vijlen
• Nagelborstel
• Nagelriemolie

Kosten van het pakket inclusief BTW, lesboek en certificaat: € 35

Voetverzorging 1 avond: € 55
Dit is een applicatiecursus om u bekend te maken met de Gena Spa Pedicure produkten. Het 
is geen pedicurecursus.

Tijdens de cursus wordt u het gebruik van de produkten uitgelegd voor bijvoorbeeld 
branderige en vermoeide voeten. Tevens wordt u de manicure voor de teennagels en 
voetmassage geleerd. Naast het materiaalpakket gebruikt u ook nog andere produkten in de 
les die wij u ter beschikking stellen.

Kosten van het pakket inclusief BTW, lesboek en certificaat zijn:

Materiaalpakket klein € 31,00 salon pakket € 86,00

Cursusdata / avond van 19.00 uur tot 22.15 uur

Gel techniek 3 dagen: € 240
Gel is een systeem om de nagels te versterken. Door middel van een UV lamp wordt de gel 
uitgehard. Het is een gemakkelijk systeem om aan te leren. Gel is geschikt voor ieder 
nageltype omdat het flexibel is.

Dag 1: Beknopte theorie, materiaal kennis, tips opzetten, vijlen en gel aanbrengen.
Dag 2: Gel aanbrengen, french met witte gel, french tip, reparatie en nagelversteviging
Dag 3: Opvulling, onderhoud van de nagels, beoordeling

Cursuspakket
• Pot builder gel clear 30 gr, Top gel 5 gr
• Builder white 5 gr Ultra white 5 gr
• Colar gel 5 gr
• Gel cleanser / antiseptic 100 ml
• Handdesinfectant
• UV lamp
• Tipknippe
• Borsteltje
• Metalen bokkenpoot
• Nagellijm
• Tipbond
• Penseel nr 6
• 100 tips in tipdoosje
• Nagelriemolie
• Vijlen
• Wit block
• Polijstblock
• Mondkap

Kosten van het pakket inclusief BTW, lesboek, gebruik van de nailtrainer en certificaat zijn:

Materiaalpakket € 209,00

Acryl techniek 3 dagen: € 240,00
Bij de acryltechniek worden twee methodes toegepast. De eerste methode is de uithardende 
acryl blue liquid en de andere is de acryl die hard wordt onder een UV lamp. De blue liquid 
heeft als nadeel dat de vloeistof erg ruikt en slecht is voor de gezondheid. Tevens moet u 
snel werken omdat het uithardingsproces na het mengen van de vloeistof en poeder direct 
begint. De UV acryl is daarentegen reukloos, en u heeft alle tijd om de nagel te modelleren. 
Een nadeel is dat u een UV lamp nodig hebt. Deze lamp maakt overigens wel deel uit van het 
allround of gel pakket.

Dag 1: Beknopte theorie, materiaal kennis, tips opzetten, vijlen, lakken en acryl 
aanbrengen.

Dag 2: Acryl aan brengen, french tip, sjablonen, nagelversteviging, verlenging.

Dag 3: Opvulling, uitleg over verwijderen en onderhoud van de nagels, beoordeling.

Materiaalpakket
• Blue liquid 100 ml
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• Poeder white 35 gr Poeder roze 35 gr
• Poeder clear 35 gr 1 Color acryl 3,5 gr
• Antiseptic 100 ml
• Handdesinfectant 100 ml
• Brush cleaner 110 ml
• Tipknipper
• Borsteltje
• Metalen bokkenpoot
• Nagellijm
• Tipbond
• Penseel
• 100 tips
• 50 sjablonen
• Nagelriemolie
• Glazen dappendish
• Tripple plastic dappendish
• Vijlen
• Wit
• Polijstblock

De kosten van het pakket inclusief BTW, lesboek, gebruik van de nailtrainer en certificaat 
zijn: € 159,00

Fiberglass techniek 1 dag: € 80
Fiberglass is mooi en sterk systeem, dat ook uitermate geschikt is voor het verstevigen van 
de eigen nagel, reparaties en als een beschermlaag op de eigen nagels voor dat u gel of acryl 
aanbrengt.

Cursusinhoud: Beknopte theorie, materiaalkennis, fiberglass aanbrengen bij een model, 
uitleg over opvulling, onderhoud, verwijderen en beoordeling.

Materiaal pakket
• Resin gel 15 ml
• Resin dun 30 ml
• Resin activator
• Tip blender
• Puimsteen
• Strip fiberglass
• Fiberglass schaartje
• Polijstvijl
• 3 vijlen
• verlengtuitjes

Kosten van het pakket inclusief BTW, lesboek, gebruik van nailtrainer en certificaat zijn:
€ 69,00

Allround cursus 8 dagen: € 640,00

Dag 1: Manicure: Theorie opbouw van de nagel, wetgeving, hygiëne, nagelafwijkingen, 
schimmels , manicure met handmassage en vijltechnieken.

Dag 2: Gel 1 : Tips opzetten , vijlen, lakken, polijsten, gel aanbrengen.

Dag 3: Gel 2 : Gel aanbrengen, french tip, verlenging, versteviging en reparaties.

Dag 4: Gel 3: Opvulling, uitleg over verwijderen en onderhoud van de nagels.

Dag 5: Acryl 1: Tips opzetten, vijlen en acryl aanbrengen.

Dag 6: Acryl 2: French tip,werken met sjablonen, verlengen, verstevigen van de eigen 
nagel.

Dag 7: Acryl 3: Opvulling, uitleg over het verwijderen en onderhoud van
de nagels.

Dag 8: Fiber: Set opzetten bij een model, uitleg over het product, opvulling
en verwijderen.

Na iedere techniek krijgt u een deelcertificaat.

Na de cursus kunt u ook een examen afleggen voor allround nagelstyliste. De kosten hiervan 
bedragen: Proefexamen € 11,50 en examen € 34,00.
Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt u het diploma allround 
nagelstylist van de Aurora Nails Academy.

De kosten van deze cursus met een uitgebreid materiaalpakket, inclusief BTW, lesboek en 
deelcertificaten zijn:

Materiaalpakket € 472,00

Lesgeld € 640,00

€ 1112,00 korting van € 113,00 = € 999,00.
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Marketing – Communicatie – Verkoop terug

De cursus Marketing voor het MKB is bestemd voor iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in 
het MKB, een eigen bedrijf wil beginnen, aan algemene ontwikkeling wil werken of promotie 
wil maken in commerciële functies.

Marketing is een van de belangrijkste en meest onderschatte vakgebieden in het 
bedrijfsleven. Ongeacht welk produkt wordt gemaakt of welke dienst wordt geleverd: als er 
niets wordt verkocht is een bedrijf niet levensvatbaar.

We worden dagelijks geconfronteerd met alle mogelijke varianten van moderne en beproefde 
marketingtechnieken. “Het afstemmen van het aanbod van produkten en diensten op de 
vraag en behoefte uit de markt”; dat is de essentie van dit vakgebied. En om dit 
gestructureerd te kunnen doen, heb je een aantal handvatten nodig. Richtlijnen waar je 
rekening mee moet houden als je een gedegen marktgerichte benadering wilt opzetten.

Deze cursus zorgt ervoor dat je over voldoende kennis beschikt om een verantwoord 
marketingbeleid te voeren. En dat je de bekende marketingtechnieken en begrippen ook juist 
kunt gebruiken.

Doel

Na de cursus kunt u:

1. marketingtechnieken hanteren, zoals het ontwikkelen van een eenvoudige 
marketingmix (de vier p’s van product, promotie, plaats en prijs)

2. tactisch technieken inzetten bij communicatie met de klant

3. eigen projectplannen toetsen en aanpassen aan een marketing gerichte aanpak

4. telefonmarketing- advertenties

5. mond te mond marketing

18.30 h - 20.30 h 4 dagen € 400,-

Ondernemersopleiding terug

Deze cursus is bestemd voor iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in het MKB, een eigen 
bedrijf wil beginnen, aan algemene ontwikkeling wil werken of promotie wil maken in 
commerciële of administratieve functies.

Er zijn twee modulen met elk twee vakgebieden. In de module Bedrijfsbeheer komen 
Marketing en Financiering aan de orde. De module Bedrijfsvoering behandelt Organisatie en 
Administratie. Daarnaast krijgen praktische zaken als rechtsregels, kengetallen, en het 
opstellen van een solide ondernemingsplan de nodige aandacht. Allemaal noodzakelijk om 
een bedrijf te starten en draaiend te houden en om zinvolle contacten te onderhouden met 
de accountant, de bank, de Kamer van Koophandel en branche-organisaties.

Module 1: Bedrijfsbeheer 

• Marketing 

• Financiering

Module 2: Bedrijfsvoering 

• Organisatie 

• Administratie

Indien u verdere inlichtingen wenst,
twijfel dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Wij staan steeds tot uw dienst.
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