
 

SHIATSU SPECIALISATIE 
Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 
 

Beroepsomschrijving 
Shiatsu vindt zijn oorsprong in de traditionele 
Chinese geneeskunde.  Men gaat hierbij uit 
van de aanwezige levensenergie en het 
zelfgenezend vermogen van ieder mens. 
De kracht van Shiatsu is dat het behalve een 
genezende werking ook een preventieve werking 
heeft. Een huidprobleem kan dan ook vroegtijdig 
onderkend en behandeld worden. 
Shiatsu kosmetiek is een ideale 
massagemethode om zowel innerlijk als uiterlijke 
schoonheid in balans te brengen. 
Na het behalen van het niveau 3 diploma 
schoonheidsverzorging is het mogelijk om uw 
kennis en vaardigheden te verdiepen en te 
verbreden door het behalen van deze 
specialisatie.  Mocht u al gevestigd zijn als 
schoonheidsspecialist dan is deze specialisatie 
zeker een mooie aanvulling op de al aanwezige 
kennis en vaardigheden.  
 

Opleiding  
De specialisatie Shiatsu wordt door het Scalda 
aangeboden op locatie aan de Bessestraat 4.   
Vanaf augustus 2014 kunt u hier aan deelnemen.  
 

Inhoud van de opleiding 
De specialisatie is opgebouwd uit de volgende 
onderdelen; 
 

Anatomie en fysiologie. 
Theorie van de praktijk. 
Praktijkvaardigheidslessen. 
   
In deze lessen leert u o.a. 
 Bouw en functie van de huid 
 Indicaties en contra-indicaties. 
 Hoofdhuid/oormassage. 
 Oosterse en westerse analyse maken. 
 Kosmetische Shiatsu massage 
 

Het oefenen van beroepsvaardigheden vindt 
zowel op de school als binnen uw “bedrijf “  
plaats. 
Om vaardigheden goed te kunnen oefenen wordt 
van u verwacht met enig regelmaat een model 
mee te nemen die voldoet aan gestelde 
exameneisen. 
 
 

De studie wordt afgerond met een theorie 
examen en een Proeve van Bekwaamheid met 
criterium gericht interview.  
Na het behalen van de specialisatie kunt u zich 
laten registreren bij de ANBOS.  
 

Duur en studiebelasting    
De studie duurt 16 lessen en start augustus 2014.  
De lessen worden gegeven samen met studenten 
van de opleiding allround schoonheidsspecialist 
niveau 4. Om alle onderdelen binnen de daarvoor 
geldende termijn te kunnen afronden moet u 
rekenen op gemiddeld 4 lesuren per week en 
daarnaast op ongeveer 6  uur per week 
zelfstudie. Om de praktijkvaardigheden onder de 
knie te krijgen zal ook  thuis veel geoefend 
moeten worden.   
 

Toelatingsvoorwaarde 
Om u te kunnen inschrijven voor deze 
beroepsopleiding gelden de volgende 
vooropleidingseisen: 
 Diploma schoonheidsverzorging  
 niveau 3. 
 Diploma Allround Schoonheidsspecialist 
 niveau 4. 
 Diploma Voortgezette opleiding 
 schoonheidsverzorging. 

 

Kosten 
De specialisatie kosten bedragen € 1000,- , dit is 
inclusief (1 keer) examenafname. 
Het basic specialisatie boek bedraagt ± € 69,- + 
advies ‘De complete methode Shiatsu Kosmetiek 
± € 35,- 
 

Informatie 
Voor inschrijving van de opleiding kunt u contact 
opnemen met: 
Scalda 
College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke 
Verzorging 
Yolanda van Vulpen 
Postbus 2102 
4460 MC Goes 
Tel.: 0113 - 558036 
e-mail: yvanvulpen@scalda.nl  
 

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact 
opnemen met de docent: Miranda de Mol  
e-mail: mbaert@scalda.nl 

mailto:yvanvulpen@scalda.nl
mailto:mbaert@scalda.nl


 

Scalda, College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging 
Bessestraat 4  Telefoonnummer 0113-558036 
Postbus 2102  Faxnummer 0113-558001 
4460 MC  GOES  email yvanvulpen@scalda.nl  

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
 

Ondergetekende meldt zich aan voor: 
 

 

SHIATSU SPECIALISATIE 
 

    Cursusgeld       € 1000,- 
    0  basic specialisatie boek    €     69,- 
    0 de complete methode shiatsu kosmetiek  €     35,- 
 
0 = aankruisen wat gewenst is. 

Gegevens cursist 

Naam  
 

 Voorletter (s)  M/V 

Adres 
 

 E-mailadres  

Postcode 
 

 Woonplaats  

Telefoon thuis 
 

 Telefoon werk  

Geboortedatum 
 

 Geboorteplaats  

Indien een bedrijf/instelling opdrachtgever is, dienen de volgende gegevens volledig te 
worden ingevuld. 

Naam bedrijf 
 

 

Contactpersoon 
 

 Tel.nummer  

Adres 
 

 Postcode  

Plaats 
 

 E-mailadres  

Stempel 
Opdrachtgever 
 
 
 

 
 
 

Handtekening 
Opdrachtgever 

 

Ondertekening 

Handtekening 
cursist  

 

 
 


