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Algemeen deel 

Woord vooraf 
Voor je ligt het document "Onderwijs- en Examenregeling” van de opleiding (allround) schoonheidsspecialist. 
De functie van dit document is jou inzicht te geven in de structuur van de opleiding en in de wijze van 
examinering. Alle gegevens over de opleiding zijn door middel van dit document te achterhalen.  
Dit document kun je ook terugvinden op mijn.scalda.nl.  
Naast dit document zijn er, in het kader van je opleiding, nog een aantal andere documenten van belang. 
Hierbij gaat het om documenten waarin de rechten en plichten als student zijn beschreven, documenten die 
verplicht zijn in het kader van je opleiding en/of documenten waarop je je als student kunt beroepen. Dit zijn 
de onderstaande documenten die te vinden zijn op de website; 

Algemene informatie Scalda  

zie: mijn.scalda.nl voor onderstaande informatie: 

• Wat Scalda de student biedt en door welke waarden Scalda zich laat leiden 

• Vestigingen van Scalda 

• Planning van de studentenvakanties van het lopende schooljaar 

• Kwaliteitsonderzoeken 

• De bereikbaarheid van de studenten adviesdienst Unit Begeleiding & Advies (UBA) 

• Opleidingskosten 

• Informatie over openbaar vervoer 

• Informatie studiefinanciering  

• informatie over absentie, ziekmelding en verzuimbeleid 

• Informatie van studenten administratie en begeleiding (STAD)  

• Informatie over de studentenraad 

• Informatie over hoe er bij Scalda gekozen kan worden voor de aan het kwalificatiedossier gekoppelde en 
niet gekoppelde keuzedelen (vindplaats nog te formuleren beleidsdocument) 

Formele documenten Scalda  
zie: mijn.scalda.nl voor onderstaande informatie: 
 

Klachtenregeling  In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een 
klacht kunt indienen 

Regeling klachten, bezwaar en beroep examens In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een 
klacht kunt indienen als het gaat over de 
omstandigheden van examinering. Ook kun je hier in 
lezen hoe je bezwaar kunt maken tegen een 
beoordeling van je examen 

Studentenstatuut Hierin staan jouw  belangrijkste rechten en plichten  

Examenreglement en het reglement van de 
commissie van beroep examinering 

Belangrijke regels voor de examens kun je hierin 
raadplegen 

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie en geweld 

Als je je geïntimideerd, bedreigd of gediscrimineerd 
voelt kun je hier lezen welke regels de school 
toepast 

De onderwijsovereenkomst en de algemene 
voorwaarden 

Dit is de overeenkomst die je met de school aangaat 
over je opleiding. De algemene voorwaarden regelen 
de rechten en plichten in verband met het 
onderwijs. 

De praktijkovereenkomst en de algemene 
voorwaarden 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de 
onderwijsovereenkomst alleen dan betreft het de 
stage / BPV 

http://www.scalda.nl/
http://www.scalda.nl/


    

 

Onderwijs- en Examenregeling | (Allround) Schoonheidsspecialist | Cohort 2022-2024/2025 
4 

 

 

Algemene informatie Cluster Zorg, Welzijn en Uiterlijke Verzorging 
zie: mijn.scalda.nl voor onderstaande informatie: 
 

• De namen van het management en de contactpersonen voor de opleidingen en de BPV 

• Algemene informatie over de opleidingen die door het Cluster Zorg, Welzijn en Uiterlijke Verzorging 
worden verzorgd en specifiek over de mogelijkheden na het afronden van de opleiding en informatie over 
de BPV/Stage, de toelatingseisen en opleidingskosten per opleiding 

• Nieuws van/over het Cluster en de manier waarop  het Cluster nieuws  verzorgt tijdens de studie. 

Aanvullende praktische informatie Cluster Zorg en Welzijn 
zie: mijn.scalda.nl voor onderstaande informatie: 
 

• Indienen klachten bij het Cluster Zorg, Welzijn en Uiterlijke Verzorging 

• Hulp door de aandacht personen (wat, wie en hoe) bij intimidatie, bedreiging of discriminatie op de locatie 
van het Cluster Zorg, Welzijn en Uiterlijke Verzorging 

• De bereikbaarheid van de Studentenadministratie en –begeleiding (STAD) op de locatie 

• Praktische werkwijze m.b.t. ziekmelding  

• Bereikbaarheid van de studentenraad op de locatie 

• Aanwezigheid en organisatie van studentenpanels en contacten met ouders 

Organisatie van de opleidingen Cluster Zorg en Welzijn 
zie: mijn.scalda.nl voor onderstaande informatie: 
 

• Doel en visie van de opleidingen van Cluster Zorg en Welzijn: 

• Aangeboden opleidingen  

• Bindend studieadvies 
De onderwijsinstelling brengt aan iedere student die is ingeschreven uiterlijk binnen vier kalendermaanden 
(voor opleidingen met een duur van maximaal 1 jaar) of uiterlijk binnen twaalf maanden (voor meerjarige 
opleidingen) na aanvang van de opleiding advies uit over de voortzetting van zijn opleiding. Aan dit advies 
kan de onderwijsinstelling een besluit tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst verbinden. De 
ontbinding is slechts gerechtvaardigd indien de student naar het oordeel van de onderwijsinstelling, met  
inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de 
opleiding. De onderwijsinstelling kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het 
gezorgd heeft voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van de opleiding 
is gewaarborgd. 

Organisatie van de examinering door het Cluster Zorg en Welzijn 
zie: Informatiebronnen (CumLaude - examenbureau) voor onderstaande informatie: 
 

• De samenstelling van de examencommissie 

• Regels gang van zaken tijdens afname examens 
o Hier wordt aandacht besteed aan examengelegenheden en bijvoorbeeld de manier waarop er 

afspraken gemaakt kunnen worden over het benutten van een 2e examengelegenheid in relatie 
tot overmacht situaties waardoor een examengelegenheid verloren gaat 

o De manier waarop de student wordt geïnformeerd over de praktische uitvoering van de planning 
van de examens 

o De wijze waarop over uitslagen wordt gecommuniceerd 

• De praktische organisatie van het inzage- en bespreekrecht 

• De bereikbaarheid en belangrijkste taken van het examenbureau 

• Wat de school bewaart van de examens 

• Wat de student zelf moet bewaren 

http://www.scalda.nl/
http://www.scalda.nl/
http://www.scalda.nl/
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Beoordelingen 
Ontwikkelingsgericht beoordelen; 

▪ In elke onderwijsperiode worden de studieresultaten geregistreerd. Zowel kennis, vaardigheden 
als attitude worden beoordeeld. Zie verdere uitleg bij studievoortgang in het specifieke deel. 

Kwalificerend beoordelen; 
▪ De kwalificerende beoordelingen kunnen bestaan proeve van bekwaamheid, theorietoetsen, 

portfolio beoordelingen. In het examenplan wordt aangegeven welke exameninstrumenten zijn 
ingezet. 

Algemeen; 
▪ Het rooster voor toetsen en examens wordt gepubliceerd op CumLaude, de website of uitgedeeld 

aan de studenten. Deze roosters gelden als officiële mededeling aan studenten. 
▪ In principe zijn er bij de examens geen hulpmiddelen toegestaan. Als er wel hulpmiddelen 

toegestaan zijn is dat in het schema “Programma van Examinering” bij het desbetreffende 
examen aangegeven. 

Organisatie van de CITO examinering (Talen en Rekenen): 
Centrale examens 

• De centrale examens zijn de examens rekenen (2F en 3F), Nederlands, Lezen en luisteren (2F en 3F) en 
Engels, Lezen en luisteren (B1).  Deze examens worden op de computer gemaakt in één van de drie 
toets lokalen van Scalda. Deze toets lokalen zijn te vinden op locaties Ravensteijnweg in Middelburg, 
Bessestraat in Goes en Vlietstraat in Terneuzen.  

Vijf periodes 

• Per schooljaar zijn er vijf periodes waarin de centrale examens kunnen worden gemaakt. 

• Deze examenperiodes worden voor de start van ieder schooljaar via CumLaude bekend gemaakt. 
Aanmelding 

• De docent meldt iedere student aan voor de centrale examens. De student krijgt per e-mail  
(schoolmail) een uitnodiging voor het examen waarvoor hij is aangemeld. In deze mail staat op welke 
dag, welk tijdstip en op welke locatie hij wordt verwacht voor het examen.  

Aantal kansen 

• Iedere student heeft per examen recht op twee kansen. Wanneer een student meent recht te hebben 
op een extra kans, dan kan hij daarvoor een verzoek indienen bij de examencommissie van het eigen 
cluster. 

Resultaten 

• De resultaten worden binnen 4 tot 5 weken na afloop van een examenperiode bekend gemaakt via 
EduArte.  

Inzage examens 

• Het is mogelijk om de centrale examens Nederlands en rekenen in te zien. Dit kan binnen vier weken 
nadat landelijk de resultaten bekend zijn gemaakt. Hiervoor moet de student (via zijn docent) een 
verzoek bij de examencommissie centrale examens indienen.  

Klachten  

• Wanneer een student een klacht heeft over de afname van een centraal examen, kan hij een klacht 
indienen bij de examencommissie centrale examens. Deze examencommissie neemt de klacht binnen 
vijf schooldagen in behandeling. In de meeste gevallen betekent dit dat de student wordt uitgenodigd 
voor een gesprek, zodat hij een toelichting kan geven op de klacht. Kort na dit gesprek neemt de 
examencommissie centrale examens een besluit over de klacht. De student wordt hiervan per e-mail 
op de hoogte gesteld. 

Samenstelling examencommissie centrale examens 

• Zie informatiebronnen op CumLaude 
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Specifiek Deel 

De opleiding (allround) schoonheidsspecialist.  
Dossier crebo 23159  
Crebo Niveau 3 25404 
Crebo Niveau 4 25404 
Leerweg BOL 

Over het Beroep  
• Op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); www.s-bb.nl is het 

kwalificatiedossier van de opleiding terug te vinden (Home, Onderwijs, Kwalificeren en Examineren, 
Kwalificatiedossiers). Dit document staat ook op CumLaude bij informatiebronnen. Het kwalificatie dossier 
bevat een beschrijving van het beroep en welke onderwerpen in de opleiding aan de orde komen.   

Over de opleiding 
Uitgangspunten onderwijs 
De volgende uitgangspunten geven vorm aan het onderwijs: 

• Het beroep biedt een diversiteit aan (be)handelingen en vaardigheden. Als onderwijs willen wij hier een 
antwoord op geven, door onze studenten middels (geïntegreerde) leertaken te laten werken aan complexe 
vaardigheden.  

• Wij maken gebruik van blended learning; een combinatie van contactonderwijs en online leren.  Hiermee 
wordt het mogelijk om op onderdelen tijd- en/of plaats onafhankelijk te werken, er kunnen verschillende 
multimediale bronnen ingezet worden en er ontstaan meerdere contactmogelijkheden zowel tussen 
studenten onderling als tussen docent en student. 

• Per onderwijsperiode van 8-9 weken zijn er een leertaken met een beschrijving van het 
opleidingsprogramma en de inrichting ervan. De leertaken zijn terug te vinden in jouw studieroute op 
CumLaude. 

• De lesurentabel van de opleiding kun je vinden op de volgende pagina. 

• Je studieresultatenoverzicht kun je inzien via het Selfserviceportal van Eduarte/ bijlage mail. 
  

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


    

 

Onderwijs- en Examenregeling | (Allround) Schoonheidsspecialist | Cohort 2022-2024/2025 
7 

 

Indeling van de opleiding 
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Leerjaar 1         
 

Introductieweek 20        
 

Start week 20        
 

Workshops ondernemend 
gedrag    3   3   3   

 

Sport  2  2     
 

Nederlands en Rekenen  2  2  2  2  

Keuzedeel visagie    4  4   
 

Keuzedeel ondernemend 
gedrag      2  2 

 

Studieloopbaanbegeleiding  2  2  2  2  

Groepsbegeleidingsuur  1  1  1  1  

Voorbereiding BPV  2  2     
 

Ondernemen  2  2     
 

Theorie van de praktijk 
College (GLC)  1  1    1 

 

Theorie van de praktijk (GLTH)  2  2  2  2  

Pathologie les  1  2    1  

Pathologie college  1  1  1   
 

Anatomie/fysiologie  2  2  2  2  

Anatomie/fysiologie College  1  1     
 

Praktijklessen lichaam  3  3  3  3  

Praktijklessen gezicht  8  8  6  6  

Theorie-examen GLTH         
1 

Proeve cosmetische hand en 
voet     2    

 

Beroepspraktijkvorming/stage  0  0  16,6  16,6  

 
• Alle uren in bovenstaande tabel zijn lesuren van 50 minuten/ alle uren zijn begeleid door docent/instructeur of stagebegeleider. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Onderwijs- en Examenregeling | (Allround) Schoonheidsspecialist | Cohort 2022-2024/2025 
8 

 

 

 Onderwijsprogramma 
onderdelen 

Startw
e

e
k  

P
e

rio
d

e
 1

    

7
 W

e
ke

n
 

Tu
sse

n
w

e
e

k 1
 

P
e

rio
d

e
 2

 

8
 W

e
ke

n
 

K
e

rstw
e

e
k 

stage
/b

p
v 

Tu
sse

n
w

e
e

k 2
 

P
e

rio
d

e
 3

 
8

 W
e

ke
n

 

Tu
sse

n
w

e
e

k 3
 

P
e

rio
d

e
 4

  

9
 w

e
ke

n
 

 A
fro

n
d

in
gs 

w
e

e
k 

 

Leerjaar 2           

Introductieweek 15           

Startweek 15          

Sport       2  2  

Nederlands en rekenen  2  2   2  2  
Keuzedeel coaching dmv 
voeding en beweging in de 
wellness *  3  3   2    

Keuzedeel visagie  4         

Keuzedeel image styling*  2  2   2  2  
Keuzdeel ondernemend 
gedrag  1  1       

Burgerschap en LOB     1   1     

Groepsbegeleidingsuur  1  1   1  1  

Studieloopbaanbegeleiding  1  1   1  1  

Anatomie/fysiologie  2  2   1    

Pathologie  1  1       

Ondernemen  2  2   2    

Praktijk gezicht  3  6   6  6  

Praktijk lichaam  4  4   4    

Theorie-toetsen    3   2  2   

proeves       4  4   

BPV  13,8  13,8 40  13,8  13,8  
 

• Alle uren in bovenstaande tabel zijn lesuren van 50 minuten/ alle uren zijn begeleid door docent/instructeur of stagebegeleider. 

*=  gekozen keuzedeel  
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Leerjaar 3 
(Niveau 4)          

 

Introductieweek 15          

Startweek 15          

Sport         2  

ENGELS  1  1   1     

Studieloopbaanbegeleiding  2  1   2  3  

groepsbegeleidingsuur  1  1   1  1  

Additionele behandelingen  
theorie    1   1   

 

Additionele behandelingen 
praktijk    3   3  3 

 

Ondernemen  2  2       

Anatomie/fysiologie  2  1       

Pathologie  1      1    

Theorie specialisatie HVM  2  2       

Theorie specialisatie Acne  2  0,5       

Theorie specialisatie Shiatsu    2   2    

Praktijk huidverbeterende 
massage  3  3   3   

 

Praktijk acnebehandelingen  2  2       

Praktijk cosmetische shiatsu    4   4    

Theorie toetsen   2   1  1   

Proeves praktijk   3   3  3   

BPV  13,8  13,8 40  13,8  13,8  

 
• Alle uren in bovenstaande tabel zijn lesuren van 50 minuten/ alle uren zijn begeleid door docent/instructeur of stagebegeleider. 
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Keuzedelen 

• Via CumLaude wordt de student op de hoogte gehouden van veranderingen in het aanbod van keuzedelen. 
Zodra het aanbod van de keuzedelen vastgesteld is krijg de student hiervan bericht via de SLB docent. 

• Op CumLaude staat het totale actuele aanbod van keuzedelen bij Scalda (t.b.v. de keuze van niet aan het 
KD gekoppelde keuzedelen). 

• Een verzoek voor een niet aan het kwalificatiedossier gekoppeld keuzedeel kan schriftelijk of via e-mail aan 
de teamleider van de opleiding worden gedaan.  

• Het Cluster Zorg, Welzijn en Uiterlijke Verzorging maakt geen gebruik van de mogelijkheid om gemotiveerd 
af te wijken met een aanbod voor keuzedeel vervangende activiteiten zoals sport of persoonlijke 
ontwikkeling. 

 
Compensatieregeling   
1) De compensatieregeling ziet er als volgt uit:    
a) Het gemiddelde van de examenresultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet 
tenminste een 6 of tenminste “voldoende” zijn;   
b) Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of tenminste “voldoende” 
zijn;   
c) Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of een daarmee overeenkomende eindwaardering zijn.   
Indien er sprake is van een keuzedeelverplichting die slechts één keuzedeel omvat, dan moet voor dit 
keuzedeel dus ten minste een 6 of voldoende zijn behaald.   
2. De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in de berekening van het gemiddelde, maar er moet 
wel voldaan zijn aan het minimumaantal SBU.   
3. Om vast te kunnen stellen of een student met de keuzedelen voldoet aan de compensatieregeling, moet 
onder andere het gemiddelde van de examenresultaten van de keuzedelen worden   
berekend. Voor het berekenen van dit gemiddelde rekenen we met afgeronde resultaten per keuzedeel.   
4. Afronden cijfers   
Het gemiddelde van de examenresultaten van de keuzedelen moet worden uitgedrukt in een geheel cijfer. 
Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal, indien   
het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger 
is, naar boven afgerond.   
5. Omzettingstabel woorden naar cijfers   
Het verdient de voorkeur om bij de keuzedelen een beoordelingsschaal in cijfers te gebruiken. Als is gekozen 
voor een waarderingswijze in woorden dat wordt de volgende omzettingstabel   
gebruikt.   

Woord   Cijfer   

Goed   8   

Voldoende   6   

Onvoldoende   4   

  
  

  

  
  

  

 
 
Nederlands, rekenen en Engels 

• Nederlands, rekenen (en Engels voor niveau 4) maken deel uit van het kwalificatiedossier 

• Nederlands en Engels worden geëxamineerd met een centraal examen en instellingsexamens, rekenen 
met een centraal examen. 

• Actuele informatie hierover is te vinden via de website www.examenbladmbo.nl  
 
Loopbaan, Burgerschap en Sport 

• Loopbaan en burgerschap maken deel uit van het kwalificatiedossier, deze zijn opgenomen in het 
document ‘Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo’ zoals gepubliceerd op www.s-bb.nl.   

• Als je bij aanvang van de opleiding 23 jaar of ouder bent kan je vrijstelling aanvragen voor Burgerschap, het 
examenbureau kan meer informatie geven en kan je helpen bij de aanvraag. 

http://www.examenbladmbo.nl/
http://www.s-bb.nl/
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• Een deel van Burgerschap wordt ingevuld met sport,  in CumLaude is een aparte leerroute voor sport 
opgenomen. 

• Loopbaan wordt verzorgd door je studieloopbaancoach.  

Over de Beroepspraktijkvorming (BPV / stage)  

• Een belangrijk kenmerk van Beroeps Gericht Opleiden is het in samenhang aanleren van kennis, 
vaardigheden en houdingsaspecten, waarbij de beroepspraktijk het uitgangspunt vormt. Studenten 
moeten in staat zijn om kennis, vaardigheden en houdingen in verschillende praktijksituaties adequaat toe 
te passen zodat ze de competenties kunnen ontwikkelen. Het leren van en in de beroepspraktijk heeft dus 
een prominente rol in de opleiding. 

• BPV bij BOL bestaat uit 2 delen: 
a.  Praktijkleren in een officieel SBB erkend leerbedrijf voor een vastgestelde periode welke is 
  vastgelegd in de praktijkovereenkomst (POK). 
b.  Praktijkleren binnen school vastgelegd in de studievoortgangslijst 

 
Plaats van de BPV in de opleiding: 
a.  1ste jaar : 250  uur per jaar  

  2de jaar : 450  uur per jaar  
  3de jaar : 450  uur per jaar  
 

b.  Gedurende het jaar zijn er verschillende gespreksmomenten over de voortgang. De bewijslast 
  hiervan komt in het bpv portfolio. 

 
 
Voor het behalen van het diploma moet het hele BPV-deel met een voldoende worden afgesloten. Dit betekent 
dat aan de criteria zoals omschreven in het BPV werkdocument moet worden voldaan. 
 
Het vinden van een SBB erkend leerbedrijf waar een student BPV kan verrichten  
is de verantwoording van de student zelf. De school is de student daarbij wel  
behulpzaam. Zie voor erkende leerbedrijven www.s-bb.nl 

Studiebelasting 

• De studiebelasting bedraagt 1000 klokuren per jaar onderverdeeld in onderwijs op school en BPV. 

Daarnaast 600 klokuren per jaar voor zelfstudie, hierdoor komt de totale studiebelasting uit op 1600 

klokuren per jaar, gemiddeld 40 uur per week.  

• Bij de informatiebronnen in CumLaude is een overzicht van de studiebelasting opgenomen, inclusief de 

keuzedelen.  

Begeleiding 
• Het eerste aanspreekpunt voor begeleiding is de studieloopbaancoach. Minimaal 1x per onderwijsperiode 

van 8-9 weken vindt er een gesprek plaats tussen de studieloopbaancoach en de student. Van deze 
gesprekken maakt de slc-er een kort verslag en plaats dit in eduarte in het begeleidingsdossier.  

• Op elke hoofdlocatie van Scalda (de locaties Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen) zijn begeleiders 
(I.B) van de afdeling Begeleiding & Advies aanwezig waarop je een beroep kan doen en die je kunnen 
helpen met het beantwoorden van je vragen of met het weer vlot te trekken van je opleiding. 
 

• De begeleiders kunnen jou bij onderstaande gebieden ondersteuning, advisering en begeleiding bieden:  
o bij je aanmelding voor een opleiding 
o sociaal-emotionele begeleiding 
o loopbaanbegeleiding 
o studiebegeleiding 
o advisering bij je opleidings- of beroepskeuze 

http://www.s-bb.nl/
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o begeleiding bij een eventuele handicap 
o begeleiding bij leerproblemen als dyslexie en dyscalculie 
o bij (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, beledigingen en pesten 

Zie voor verdere informatie mijn.scalda.nl, voorlichting, studiebegeleiding.  
 

Examinering (bijlage 2) 
• In bijlage 2 is het examenplan uitgewerkt voor:  

o Beroepsgerichte examenonderdelen,  
o Nederlands,  
o Rekenen,  
o Loopbaan en Burgerschap,  
o Beroepspraktijkvorming,  
o Keuzedelen  

Diplomering (bijlage 2) 
• In bijlage 2 zijn de wettelijke eisen voor het behalen van je diploma uitgewerkt.  

http://www.scalda.nl/
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Begrippen 

Onderwijs en examenregeling 

(OER) 

De OER is een regeling waarin een school de programmering van de 

onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, verantwoordt en vastlegt. In de 

examenregeling staat informatie die de examenkandidaat nodig heeft om de examens 

te kunnen afleggen, gebaseerd op het examenplan en -reglement.  
 

Examenreglement Formeel vastgelegde regels en afspraken die gelden voor de examinering en diplomering 

(over bijvoorbeeld fraude, herkansing, bewaartermijnen en het indienen van een beroep). 

Het is een juridisch kader dat voor elke student de transparantie en betrouwbaarheid van 

het examenproces waarborgt.  

Examenplan Plan waarin, per kwalificatie en cohort (doorlooptijd van de opleiding), alle 

examenonderdelen staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende 

beslisregels.  

Beroepspraktijkvorming (BPV) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). 

Van elke beroepsopleiding, of deze nu gevolgd wordt in de beroepsbegeleidende of 

beroep opleidende leerweg maakt onderwijs in de praktijk van het beroep deel uit. De 

beroepspraktijkvorming wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten 

door de instelling, de student en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. 

Beroepspraktijkvorming maakt deel uit van de examinering. 
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Bijlage 1: Studievoortgang 

 
Bij elk voortgangsmoment worden de studieresultaten beoordeeld. Er wordt gekeken of deze ‘in lijn 

der verwachting zijn’ met het oog op het kunnen behalen van het beoogde diploma. 

Informatie over de gestelde criteria m.b.t. de studieresultaten is terug te vinden in deze OER.  

 

 

Voortgangsregeling per opleiding 

 

• Aan het eind van iedere periode wordt door docenten de studievoortgangslijst per student 

ingevuld. (lijst op Sharepoint) Er is per vak/onderdeel te zien wat de resultaten zijn. De resultaten 

worden uitgedrukt in Goed, Voldoende of Onvoldoende. Tevens wordt er gekeken naar 

aanwezigheid.  

Resultaten geeft een score <50% dan kan dit uitmonden tot een bindend negatief studieadvies. 

Aanwezigheid <80 % dan kan dit uitmonden tot een bindend negatief studieadvies. 

  

• De studievoortgangslijst worden samen met de onderliggende criteria vanuit KRD gemaild naar de 

studenten. Hierna volgt een gesprek met de studieloopbaancoach. Zie verder onderstaand tijdpad 

studieadvies 1ste leerjaar. 

 

• In het 2de en 3de jaar is het streven dat iedere periode er een voortgangsgesprek wordt gepland 

door de studieloopbaancoach. Hierin worden de studievoortgangresultaten besproken en de 

aanwezigheid. De rol van de studieloopbaancoach is dan vooral adviserend en coachend o.a over 

deelname aan eindtoetsen en proeves. Deze adviezen kunnen resulteren in studieversnelling of 

studievertraging.  

 

 

Tijdpad studieadvies 1e leerjaar (Bindend Studie Advies):  

1e voortgangsgesprek Na 1 – 3 maanden 

2e voorgangsgesprek (evt. schriftelijke waarschuwing) Na 3 – 6 maanden 

3e voortgangsgesprek/bindend studieadvies (BSA) Na 9 – 12 maanden 
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Bijlage 2: Examenplan: de examenonderdelen Schoonheidsspecialist 

Beroepsgerichte examenonderdelen 
Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

25404B1K1-16 B1-K1 een basisbehandeling uitvoeren 

LICHPVB  
 

Proeve van 
Bekwaamheid  

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de  
behandeling voor 
B1-K1-W4 Voert een lichaamsbehandeling uit    
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en  
Verkoopt aanvullende producten/diensten 

KWC 2.4 
100 min 

School O/V/G 33%  
O/V/G 

GEZIPVB Proeve van 
Bekwaamheid  

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de  
behandeling voor 
B1-K1-W2 Voert een gezichtsbehandeling uit    
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en  
verkoopt aanvullende producten/diensten  

KWC 2.4 
120 min 

School O/V/G 33% 

HVPVB Proeve van 
Bekwaamheid  

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de 
behandeling voor   
B1-K1-W3 Voert een cosmetische hand, nagel- 
en voetbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt 
aanvullende producten/diensten  

KWC 2.4 
60 min 

School/BPV O/V/G 33% 

25404B1K1-16  B2-K2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap 

AOVTH3 
 
 
 

Theorietoets  B1-K2-W1  Bereidt zich voor op de start  
van een bedrijf    
B1-K2-W2  Bereidt zich voor op de  
bedrijfsvoering    
B1-K2-W3  Bereidt zich voor op de  
promotie van een bedrijf  

KWC 2.3 
60 min 

School Cijfer  
 

Min. 5,5 
 

 
 
O/V/G 
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Examenonderdelen generieke eisen  
  

Nederlands generiek 

 

Toets 

Code 

 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 

afname 

Duur 

examen 
Plaats afname 

Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 
2F Variabel 

120 
minuten 

Examencentrum  
  Cijfer 1x 

Het eindresultaat 
moet minimaal 

een 5 zijn* 

NE02A Instellingsexamen Schrijven 
2F    Variabel 

120 
minuten 

School 
Cijfer 1x 

Cijfer 1x 
NE02B Instellingsexamen Spreken 2F Variabel 15 minuten School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren 2F Variabel 20 minuten School Cijfer 1x 

 

 

Rekenen generiek 

 

Toets 

Code 

 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 

afname 

Duur 

examen 
Plaats afname 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

RE01 Centraal examen 
Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, Verbanden 
3F Variabel 

120 
minuten 

Examencentrum  
De hoogte van het cijfer voor 
rekenen is niet van belang voor voor 
behalen van het diploma * 

 
 

* De wetgeving omtrent de generieke eisen is voortdurend in ontwikkeling. Wijzigingen met betrekking tot de eisen worden tijdig kenbaar gemaakt.  
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Onderdelen loopbaan en Burgerschap  

 

Beroepspraktijkvorming  
 

  

Code Dimensies  Bewijsstuk 
Periode 

afname 
Plaats  Resultaat Eindresultaat  

LBD1 Dimensie Politiek-Juridisch Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

Voldaan/Niet voldaan 

Om in aanmerking te 
komen voor het 
diploma moet aan de 
inspannings-
verplichting van alle 
onderdelen van 
loopbaan en 
burgerschap zijn 
voldaan. 

LBD2 Dimensie Economisch Summatieve eindopdracht 
Gedurende 

opleiding School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD3 Dimensie Sociaal-Maatschappelijk Summatieve eindopdracht 
Gedurende 

opleiding School 
 Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD4 Dimensie Vitaal Burgerschap Summatieve eindopdracht 
Gedurende 

opleiding School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD5 Loopbaan Summatieve eindopdracht 
Gedurende 

opleiding School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

BPV-
onderdeel 

 Beschrijving van het BPV-
onderdeel 

Periode  Duur  Manier van 
beoordelen 

Resultaat 

25404-
BPV  

 BPV-eindbeoordeling leerjaar 1 
en 2 

2.4 1ste jaar  
250 uur 
2de jaar  
450 uur 
 

Bewijslast is 
verzameld in 
beoordelingsportfolio. 

Voldoende / Onvoldoende 
 
Om in aanmerking te komen voor het diploma 
moet de BPV met een voldoende zijn 
afgesloten. 
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Overzicht examenleverancier kwc  
Proeve   Niveau   Kerntaak   Werkprocessen   

Gezichtsbehandeling   MBO-3   B1-K1 Een basis schoonheidsbehandeling uitvoeren   B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
B1-K1-W2 Voert een gezichtsbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Lichaamsbehandeling   MBO-3   B1-K1 Een basis schoonheidsbehandeling uitvoeren   B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
B1-K1-W4 Voert een lichaamsbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Cosmetische hand-, nagel en voetbehandeling   MBO-3   B1-K1 Een cosmetische hand-
, nagel en voetbehandeling uitvoeren   

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
B1-K1-W3 Voert een cosmetische hand, nagel- en voetbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap   MBO-3   
/MBO-4   

B1-K2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap   B1-K2-W1 Bereidt zich voor op de start van een bedrijf   
B1-K2-W2 Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering   
B1-K2-W3 Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf   
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Bijlage 2: Examenplan: de examenonderdelen Allround Schoonheidsspecialist 

Beroepsgerichte examenonderdelen 
Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode 
afname & 
Duur 
examen 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

254038B1K1-16 B1-K1 een basisbehandeling uitvoeren 

LICHPVB  
 
 

Proeve van 
Bekwaamheid
  

B1-K1-W1  Ontvangt de cliënt en bereidt de  
behandeling voor 
B1-K1-W4  Voert een lichaamsbehandeling uit    
B1-K1-W5  Rondt de behandeling af en  
verkoopt aanvullende producten/diensten  

KWC 2.4 
100 min 

School O/V/G 33%  
O/V/G 

GEZIPVB Proeve van 
Bekwaamheid
  

B1-K1-W1  Ontvangt de cliënt en bereidt de  
behandeling voor 
B1-K1-W2 Voert een gezichtsbehandeling uit    
B1-K1-W5  Rondt de behandeling af en  
verkoopt aanvullende producten/diensten  

KWC 2.4 
120 min 

School O/V/G 33% 

HVPVB Proeve van 
Bekwaamheid
  

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de 
behandeling voor   
B1-K1-W3 Voert een cosmetische hand, nagel- en 
voetbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt 
aanvullende producten/diensten  

KWC 2.4 
60 min 

School/bpv O/V/G 33% 

25403B1K1-16  B2-K2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap 

AOVTH3 
 
 
 

Theorietoets  B1-K2-W1  Bereidt zich voor op de start van  
een bedrijf    
B1-K2-W2  Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering    
B1-K2-W3  Bereidt zich voor op de promotie  
van een bedrijf  

KWC 2.3 
60 min 

School Cijfer  
 

Min. 5,5 
 

 
 
O/V/G 

AOVTH4 Theorietoets  B1-K2-W1  Bereidt zich voor op de start van  
een bedrijf    
B1-K2-W2  Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering    
B1-K2-W3  Bereidt zich voor op de promotie  
van een bedrijf  

KWC 3.3 
60 min 

school Cijfer  
 

Min. 5,5  
 
O/V/G 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden  

Leveranci
er 

Periode afname 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

25403P2K1-16  P2-K1 Een specialistische schoonheidsbehandeling uitvoeren 

ACNPVB  
 

Proeve van 
Bekwaamheid  

B1-K1-W1   
Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling  voor   
P2-K1-W2   
Voert een acnebehandeling uit   
B1-K1-W5   
Rondt de behandeling af en verkoopt   
aanvullende producten/diensten   

KWC 3.2 School O/V/G 33.3%  
 
 
 
 
O/V/G 

SHIAPVB  Proeve van 
Bekwaamheid  

B1-K1-W1   
Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
P2-K1-W4   
Voert een cosmetische massage volgens de   
shiatsumethode uit   
B1-K1-W5   
Rondt de behandeling af en verkoopt  
aanvullende producten/diensten   

KWC 3.4 School O/V/G 33,3% 

BINDPVB  Proeve van 
Bekwaamheid  

B1-K1-W1  
Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
P2-K1-W3   
Voert een huidverbeterende massage uit 
B1-K1-W5   
Rondt de behandeling af en verkoopt   
aanvullende producten/diensten   

KWC 3.4 School  O/V/G 33.3% 

ADDPVB Proeve van 
bekwaamheid 

B1-K1-W1 
 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling  voor   
P2-K1-W1 
 Voert een additionele schoonheidsbehandeling  uit   
B1-K1-W5  
Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende pr
oducten/diensten   

KWC 3.4 BPV O/V/G 100% O/V/G 
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Examenonderdelen generieke eisen  
 
Nederlands generiek 
 

Toets 
Code 
 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 
3F Variabel 

120 
minuten 

Examencentrum  
  Cijfer 1x 

Het eindresultaat 
moet minimaal 

een 5 zijn* 

NE02A Instellingsexamen Schrijven 
3F    Variabel 

120 
minuten 

School 
Cijfer 1x 

Cijfer 1x 
NE02B Instellingsexamen Spreken 3F Variabel 15 minuten School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren 3F Variabel 20 minuten School Cijfer 1x 

 

 
Rekenen generiek 
 

Toets 
Code 
 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

RE01 Centraal examen 
Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, Verbanden 
3F Variabel 

120 
minuten 

Examencentrum  
De hoogte van het cijfer voor 
rekenen is niet van belang voor voor 
behalen van het diploma * 

 
 
* De wetgeving omtrent de generieke eisen is voortdurend in ontwikkeling. Wijzigingen met betrekking tot de eisen worden tijdig kenbaar gemaakt.  
 
 
 
 
 



     

       

 

 

Onderwijs- en Examenregeling | (Allround) Schoonheidsspecialist | Cohort 2022-2024/2025 
22 

 

 
Engels generiek 
 

Toets 
Code 
 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

EN01 Centraal Examen * Luisteren en lezen B1 Variabel 90 minuten Examencentrum   Cijfer 1x 

Cijfer 

EN02A Instellingsexamen Schrijven A2 Variabel 90 minuten School Cijfer 1x 

Cijfer 1x EN02B Instellingsexamen Spreken A2 Variabel 20 minuten School Cijfer 1x 

EN02C Instellingsexamen Gesprekken voeren A2 Variabel 30 minuten School Cijfer 1x 
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Onderdelen loopbaan en Burgerschap  

 

Beroepspraktijkvorming  
BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 

25403-BPV  BPV-eindbeoordeling leerjaar 1, 2 en 3 3.4 1ste jaar 250 uur 
2de jaar 450 uur 
3de jaar 450 uur 

Bewijslast is verzameld in 
beoordelingsportfolio. 

Voldoende / Onvoldoende 
 
Om in aanmerking te komen 
voor het diploma moet de 
BPV met een voldoende zijn 
afgesloten. 

 
 

  

Code Dimensies  Bewijsstuk 
Periode 
afname 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  

LBD1 Dimensie Politiek-Juridisch Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

Voldaan/Niet voldaan 

Om in aanmerking te 
komen voor het 
diploma moet aan de 
inspannings-
verplichting van alle 
onderdelen van 
loopbaan en 
burgerschap zijn 
voldaan. 

LBD2 Dimensie Economisch Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD3 Dimensie Sociaal-Maatschappelijk Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
 Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD4 Dimensie Vitaal Burgerschap Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD5 Loopbaan Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 
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Overzicht examenleverancier kwc  
Proeve   Niveau   Kerntaak   Werkprocessen   

Gezichtsbehandeling   MBO-3   B1-K1 Een basis schoonheidsbehandeling uitvoeren   B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
B1-K1-W2 Voert een gezichtsbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Lichaamsbehandeling   MBO-3   B1-K1 Een basis schoonheidsbehandeling uitvoeren   B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
B1-K1-W4 Voert een lichaamsbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Cosmetische hand-, nagel en voetbehandeling   MBO-3   B1-K1 Een cosmetische hand-
, nagel en voetbehandeling uitvoeren   

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
B1-K1-W3 Voert een cosmetische hand, nagel- en voetbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap   MBO-3   
/MBO-
4   

B1-
K2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap   

B1-K2-W1 Bereidt zich voor op de start van een bedrijf   
B1-K2-W2 Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering   
B1-K2-W3 Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf   

Additionele schoonheidsbehandeling   MBO-4   P2-K1 Een specialistische schoonheidsbehandeling  
uitvoeren   

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
P2-K1-W1 Voert een additionele schoonheidsbehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Acnebehandeling   MBO-4   P2-K1 Een specialistische schoonheidsbehandeling  
uitvoeren   

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
P2-K1-W2 Voert een acnebehandeling uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Huidverbeterende massage   MBO-4   P2-
K1 Een specialistische schoonheidsbehandeling  
uitvoeren   

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
P2-K1-W3 Voert een huidverbeterende massage uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

Cosmetische massage volgens de shiatsu methode   MBO-4   P2-K1 Een specialistische schoonheidsbehandeling  
uitvoeren   

B1-K1-W1 Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor   
P2-K1-W4 Voert een cosmetische massage volgens de shiatsumethode uit   
B1-K1-W5 Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten   

  
  
 
 
 




