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VISAGIE/MAKE-UP SPECIALISATIE

Visagie is een specialistische vorm van make-up. Een goede

make-up heeft maar voor een deel te maken met dure 

producten. Veel belangrijker zijn de techniek en de kennis

om die producten goed toe te passen. Door technieken 

als accentueren en camoufleren kan ieder uiterlijk er nét

even mooier uitzien.

De beroepsopleiding Visagie leidt op tot professional.

Door naar een gezicht te kijken, wordt geleerd het mooie

in een gezicht naar voren te halen en het minder mooie 

te verdoezelen. De onderwerpen die aan bod komen 

zijn onder andere: dag-, avond- en bruidsmake-up. 

Ook make-up voor de donkere huid, de rijpere huid,

mannen, brildragenden, travestie, grime en hairstyling 

worden behandeld. 

Vooropleiding

De opleiding Visagie/Make-up Specialisatie is vooral een

praktijkopleiding. U hebt geen specifieke vooropleiding

nodig. Wel wordt er een goede algemene ontwikkeling 

van u verwacht. Een goede motivatie verhoogt de kans 

op succes.

Duur van de opleiding

De opleiding Visagie/Make-up Specialisatie wordt in 

deel tijd gevolgd. U hebt gedurende één schooljaar eenmaal

per week een les van vier lesuren. Tijdens deze les worden

theorie en praktijk gecombineerd. Het oefenen thuis zal u

per week zo’n zes tot acht uur kosten.

Examens

Voor de opleiding Visagie/Make-up Specialisatie moet 

u een theorie- en praktijkexamen afleggen. Tevens maakt u 

tijdens de opleiding een persoonlijk portfolio waarin diverse

make-up opdrachten verwerkt worden. Dit portfolio wordt

middels een interview door het examenorgaan getoetst. Het

theorie-examen vindt plaats in maart. Het praktijkexamen

wordt in de periode juni/juli afgenomen.
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INSCHRIJVEN?

Wilt u zich inschrijven voor een van onze opleidingen? 

Dat kan op twee manieren.

1. Aanmelden via de website

Stuur het aanmeld formulier dat op de website staat,

ingevuld en onder tekend, naar Instituut Dangremond.

Voor minderjarigen is een handtekening van de ouders

noodzakelijk. U ontvangt een bevestiging na ontvangst

van het aanmeldformulier.

2. Aanmelden via een persoonlijk gesprek

Het is altijd mogelijk een persoonlijk gesprek met ons 

te hebben, u dient hier een afspraak voor te maken. 

Voor minder jarigen is toestemming van de ouders vereist. 

Na het gesprek kunt u ervoor kiezen om u direct in te

schrijven of dit op een later moment via de website 

te doen.

Alle opleidingen starten in september. Bij uw inschrijving

geeft u meteen de dagdelen aan die uw voorkeur hebben

voor het volgen van de lessen. In het lesrooster is rekening

gehouden met feestdagen en schoolvakanties voor de regio

Midden-Nederland.

MEER INFORMATIE?

Op verzoek kunnen we u een leaflet met de exacte 

vakkenpakketten en/of een uittreksel uit het schoolreglement

toesturen. Wilt u meer informatie? Neem dan even contact

op met het secretariaat van Instituut Dangremond. Het

secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.30 uur.

Uiteraard kunt u ook informatie aanvragen via onze website

www.dangremond.com of via info@dangremond.com.

Instituut Dangremond organiseert driemaal per jaar 

een open dag. Kijk voor de eerstvolgende open dag op 

onze website.

Wie houdt er niet van om er verzorgd uit te zien? Maar

soms is de dagelijkse lichaamsverzorging niet voldoende,

dan komt het aan op de kennis en kunde van een 

specialist. Een schoonheidsspecialist bijvoorbeeld, 

een professionele pedicure, een creatieve visagist.

Aantrekkelijke beroepen. Beroepen waarin altijd

toekomst zal zitten. En die tot in de details kunnen 

worden geleerd bij Instituut Dangremond in 

Den Haag. Mogen we ons even aan u voorstellen?

Aan mogelijkheden geen gebrek, als u de opleiding

Schoonheidsspecialist, Pedicure, Medisch Pedicure of Visagist

wilt volgen. Maar als u een professionele opleiding voor

een erkend branchediploma zoekt, dan bent u bij Instituut

Dangremond aan het juiste adres. Net als duizenden

andere leerlingen die in meer dan vijfenzeventig jaar zijn

opgeleid bij Instituut Dangremond.

Een goede naam

Niet voor niets hebben we een goede naam opgebouwd in

Den Haag en omgeving. Er zijn meerdere redenen aan te

voeren waarom we zo goed bekend staan. De kwaliteit van de

opleidingen staat voorop. De docenten komen rechtstreeks

uit de praktijk. Of ze combineren hun activiteiten in een

eigen praktijk met één of meerdere dagdelen lesgeven bij

Instituut Dangremond. Die nauwe band met de alledaagse

praktijk staat garant dat nieuwe ontwikkelingen snel 

worden opgepikt en in het lesmateriaal worden verwerkt.

Lessen om wijzer van te worden

Het lesmateriaal en de manier van lesgeven sluit optimaal

aan bij de eisen die aan de diverse branchediploma’s worden

gesteld. Lessen worden gegeven in kleine groepen, zodat de

docenten alle tijd en aandacht voor u hebben. De lessen

duren minimaal drie uur. Binnen die ruime tijdspanne is er

voldoende tijd om de lesstof goed te kunnen doorgronden.

Bovendien is er driekwart van de tijd de mogelijkheid om te

kunnen oefenen op modellen, dus niet op collega-studenten.

Vijf dagen per week is Instituut Dangremond geopend.

Dagelijks worden gedurende drie dagdelen lessen gegeven.

Daardoor bent u flexibel in het kiezen van de lestijden die

u schikken. 

Applicatiecursussen

Naast de basisopleidingen biedt Instituut Dangremond 

de mogelijkheid om zogenaamde applicatie- en 

specialisatie cursussen te volgen. Deze cursussen gaan

nader in op facetten van het vak die binnen de eigenlijke

opleiding niet volledig naar voren komen. Aromatherapie

en drukpuntmassage, om maar eens iets te noemen. Of

nieuwe technieken op uw vakgebied. Ze worden gegeven

door docenten die hun kennis uit de praktijk halen.

Spoedopleiding

Wilt u snel in het bezit komen van het diploma 

Schoonheids specialist? Dan kunt u bij Instituut Dangremond

ook terecht voor een verkorte opleiding. De inhoud is gelijk

aan de ’normale’ opleiding, maar de intensiteit van de 

opleiding ligt hoger. 

Combineren van opleidingen

Wilt u meerdere basisopleidingen tegelijk volgen? Bij

Instituut Dangremond kunt u meerdere opleidingen

combi neren gedurende één of twee jaar. Ook zijn er tal 

van vervolgopleidingen om uw ervaring te verfijnen. 

Wilt u hier meer over weten? Vraag dan vrijblijvend de

aparte studie gids met vervolgopleidingen aan.

Welke vooropleiding?

Instituut Dangremond stelt geen specifieke vooropleiding

verplicht om een opleiding te volgen. Als richtlijn kunnen

we aangeven dat een vooropleiding op mbo-3 of 

gelijkwaardig niveau aan te raden is. Bovendien wordt van

u een redelijke algemene ontwikkeling verwacht.

Onderschat de opleidingen echter niet. Het zijn professionele

beroepsopleidingen. De praktische vaardigheden gaan

hand in hand met een forse dosis theorie. U moet erop

rekenen dat u – naast het volgen van de wekelijkse lessen –

gedurende één of twee schooljaren de nodige tijd moet

kunnen vrijmaken. Ook thuis wordt het één en ander aan

studietijd van u verwacht. Om te kunnen slagen, is een

goede motivatie dus een vereiste.
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OPLEIDING SCHOONHEIDSSPECIALIST

De opleiding tot schoonheidsspecialist is een 

professionele beroepsopleiding, erkend door de 

brancheorganisatie ANBOS.

Duur van de opleiding

De volledige beroepsopleiding voor het diploma 

Schoonheids specialist bestaat uit ruim 480 lesuren van 

50 minuten. De opleiding is opgebouwd uit modules of

deelkwalificaties. De deeltijdopleiding duurt twee 

schooljaren. Gedurende deze tijd volgt u eenmaal per 

week een theorieles van drie lesuren en eenmaal per week

een praktijkles van vier lesuren. U kunt kiezen uit dag- 

of avondlessen.

Ook krijgt u huiswerk mee, zowel theorie als het oefenen van

de praktijk. In totaal moet u rekenen op 12 à 16 uur per week.

U kunt de opleiding ook in één schooljaar doen. In dat geval

verdubbelen het aantal lessen en het huiswerk per week.

Deze spoedopleiding kunt u alleen overdag volgen.

Opleiding en kwaliteitsgarantie

Instituut Dangremond is geïnspecteerd (en goedgekeurd)

door de brancheorganisatie ANBOS. Van een 

opleidings instituut die door ANBOS is erkend, krijgt u de

garantie dat het studiepakket geheel is afgestemd op 

de examens. Bij Instituut Dangremond komt daar nog een 

uitstekende begeleiding bij. Daardoor is de kans maximaal

dat u goed voor de dag komt tijdens het landelijke examen. 

Bij een opleiding die ANBOS-erkend is, hebt u in ieder geval

de zekerheid dat het slagingspercentage hoog is. Bovendien

kunt u zich bij een ANBOS-erkend opleidingsinstituut 

altijd wenden tot een geschillencommissie, mocht u 

klachten hebben.

Examens

Voor de opleiding Schoonheidsspecialist moet u vier 

theorie- en drie praktijkexamens afleggen. Tevens dient

een persoonlijk portfolio ondernemersvaardigheden gemaakt

te worden, welke middels een interview getoetst wordt. 

De examen momenten zijn over het schooljaar verdeeld.
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OPLEIDING PEDICURE

Via de opleiding Pedicure kunt u zich bekwamen tot 

professioneel voetverzorger. Het is een opleiding volgens

de landelijke exameneisen. 

Duur van de opleiding

De complete beroepsopleiding tot het behalen van het

diploma Pedicure neemt 250 lesuren van 50 minuten in

beslag. De opleiding is opgebouwd uit modules of 

deel kwalificaties. De duur is één schooljaar. Gedurende dit

jaar neemt u eenmaal per week deel aan een theorie- en

praktijkles. Beide lessen duren drie klokuren. Bovendien

zult u tijd moeten vrijmaken voor huiswerk. In totaal moet

u rekenen dat er zo’n 12 tot 16 uur in de week beslag wordt

gelegd op uw tijd.

Opleiding en kwalificatie

Instituut Dangremond is lid van de Vereniging 

Opleidings instituten Uiterlijke Verzorging (VOUV). 

VOUV-instituten bieden u een waarborg voor een opleiding

met een hoge kwaliteit. Op het moment dat u aan het 

examen moet deelnemen, komt u beslagen ten ijs. 

Extra voordeel van een VOUV-erkend opleidingsinstituut is

dat u zich bij klachten altijd kunt wenden tot de VOUV.

Examens

Het examen voor het diploma Pedicure bestaat uit vier 

theorie- en twee praktijkexamens. Tevens dient een 

persoonlijk portfolio ondernemersvaardigheden gemaakt 

te worden, welke middels een interview getoetst wordt. 

Deze examens zijn verspreid over het schooljaar.

Medisch Pedicure

Na het behalen van uw diploma Pedicure kunt u uw kennis

verbreden door het volgen van de opleiding Medisch Pedicure.

Meer informatie over deze vervolgopleiding kunt u vinden

op onze website www.dangremond.com. Wij kunnen u deze

informatie ook toesturen, neem dan contact op met het

secretariaat van Instituut Dangremond.
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VISAGIE/MAKE-UP SPECIALISATIE

Visagie is een specialistische vorm van make-up. Een goede

make-up heeft maar voor een deel te maken met dure 

producten. Veel belangrijker zijn de techniek en de kennis

om die producten goed toe te passen. Door technieken 

als accentueren en camoufleren kan ieder uiterlijk er nét

even mooier uitzien.

De beroepsopleiding Visagie leidt op tot professional.

Door naar een gezicht te kijken, wordt geleerd het mooie

in een gezicht naar voren te halen en het minder mooie 

te verdoezelen. De onderwerpen die aan bod komen 

zijn onder andere: dag-, avond- en bruidsmake-up. 

Ook make-up voor de donkere huid, de rijpere huid,

mannen, brildragenden, travestie, grime en hairstyling 

worden behandeld. 

Vooropleiding

De opleiding Visagie/Make-up Specialisatie is vooral een

praktijkopleiding. U hebt geen specifieke vooropleiding

nodig. Wel wordt er een goede algemene ontwikkeling 

van u verwacht. Een goede motivatie verhoogt de kans 

op succes.

Duur van de opleiding

De opleiding Visagie/Make-up Specialisatie wordt in 

deel tijd gevolgd. U hebt gedurende één schooljaar eenmaal

per week een les van vier lesuren. Tijdens deze les worden

theorie en praktijk gecombineerd. Het oefenen thuis zal u

per week zo’n zes tot acht uur kosten.

Examens

Voor de opleiding Visagie/Make-up Specialisatie moet 

u een theorie- en praktijkexamen afleggen. Tevens maakt u 

tijdens de opleiding een persoonlijk portfolio waarin diverse

make-up opdrachten verwerkt worden. Dit portfolio wordt

middels een interview door het examenorgaan getoetst. Het

theorie-examen vindt plaats in maart. Het praktijkexamen

wordt in de periode juni/juli afgenomen.
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INSCHRIJVEN?

Wilt u zich inschrijven voor een van onze opleidingen? 

Dat kan op twee manieren.

1. Aanmelden via de website

Stuur het aanmeld formulier dat op de website staat,

ingevuld en onder tekend, naar Instituut Dangremond.

Voor minderjarigen is een handtekening van de ouders

noodzakelijk. U ontvangt een bevestiging na ontvangst

van het aanmeldformulier.

2. Aanmelden via een persoonlijk gesprek

Het is altijd mogelijk een persoonlijk gesprek met ons 

te hebben, u dient hier een afspraak voor te maken. 

Voor minder jarigen is toestemming van de ouders vereist. 

Na het gesprek kunt u ervoor kiezen om u direct in te

schrijven of dit op een later moment via de website 

te doen.

Alle opleidingen starten in september. Bij uw inschrijving

geeft u meteen de dagdelen aan die uw voorkeur hebben

voor het volgen van de lessen. In het lesrooster is rekening

gehouden met feestdagen en schoolvakanties voor de regio

Midden-Nederland.

MEER INFORMATIE?

Op verzoek kunnen we u een leaflet met de exacte 

vakkenpakketten en/of een uittreksel uit het schoolreglement

toesturen. Wilt u meer informatie? Neem dan even contact

op met het secretariaat van Instituut Dangremond. Het

secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.30 uur.

Uiteraard kunt u ook informatie aanvragen via onze website

www.dangremond.com of via info@dangremond.com.

Instituut Dangremond organiseert driemaal per jaar 

een open dag. Kijk voor de eerstvolgende open dag op 

onze website.

Wie houdt er niet van om er verzorgd uit te zien? Maar

soms is de dagelijkse lichaamsverzorging niet voldoende,

dan komt het aan op de kennis en kunde van een 

specialist. Een schoonheidsspecialist bijvoorbeeld, 

een professionele pedicure, een creatieve visagist.

Aantrekkelijke beroepen. Beroepen waarin altijd

toekomst zal zitten. En die tot in de details kunnen 

worden geleerd bij Instituut Dangremond in 

Den Haag. Mogen we ons even aan u voorstellen?

Aan mogelijkheden geen gebrek, als u de opleiding

Schoonheidsspecialist, Pedicure, Medisch Pedicure of Visagist

wilt volgen. Maar als u een professionele opleiding voor

een erkend branchediploma zoekt, dan bent u bij Instituut

Dangremond aan het juiste adres. Net als duizenden

andere leerlingen die in meer dan vijfenzeventig jaar zijn

opgeleid bij Instituut Dangremond.

Een goede naam

Niet voor niets hebben we een goede naam opgebouwd in

Den Haag en omgeving. Er zijn meerdere redenen aan te

voeren waarom we zo goed bekend staan. De kwaliteit van de

opleidingen staat voorop. De docenten komen rechtstreeks

uit de praktijk. Of ze combineren hun activiteiten in een

eigen praktijk met één of meerdere dagdelen lesgeven bij

Instituut Dangremond. Die nauwe band met de alledaagse

praktijk staat garant dat nieuwe ontwikkelingen snel 

worden opgepikt en in het lesmateriaal worden verwerkt.

Lessen om wijzer van te worden

Het lesmateriaal en de manier van lesgeven sluit optimaal

aan bij de eisen die aan de diverse branchediploma’s worden

gesteld. Lessen worden gegeven in kleine groepen, zodat de

docenten alle tijd en aandacht voor u hebben. De lessen

duren minimaal drie uur. Binnen die ruime tijdspanne is er

voldoende tijd om de lesstof goed te kunnen doorgronden.

Bovendien is er driekwart van de tijd de mogelijkheid om te

kunnen oefenen op modellen, dus niet op collega-studenten.

Vijf dagen per week is Instituut Dangremond geopend.

Dagelijks worden gedurende drie dagdelen lessen gegeven.

Daardoor bent u flexibel in het kiezen van de lestijden die

u schikken. 

Applicatiecursussen

Naast de basisopleidingen biedt Instituut Dangremond 

de mogelijkheid om zogenaamde applicatie- en 

specialisatie cursussen te volgen. Deze cursussen gaan

nader in op facetten van het vak die binnen de eigenlijke

opleiding niet volledig naar voren komen. Aromatherapie

en drukpuntmassage, om maar eens iets te noemen. Of

nieuwe technieken op uw vakgebied. Ze worden gegeven

door docenten die hun kennis uit de praktijk halen.

Spoedopleiding

Wilt u snel in het bezit komen van het diploma 

Schoonheids specialist? Dan kunt u bij Instituut Dangremond

ook terecht voor een verkorte opleiding. De inhoud is gelijk

aan de ’normale’ opleiding, maar de intensiteit van de 

opleiding ligt hoger. 

Combineren van opleidingen

Wilt u meerdere basisopleidingen tegelijk volgen? Bij

Instituut Dangremond kunt u meerdere opleidingen

combi neren gedurende één of twee jaar. Ook zijn er tal 

van vervolgopleidingen om uw ervaring te verfijnen. 

Wilt u hier meer over weten? Vraag dan vrijblijvend de

aparte studie gids met vervolgopleidingen aan.

Welke vooropleiding?

Instituut Dangremond stelt geen specifieke vooropleiding

verplicht om een opleiding te volgen. Als richtlijn kunnen

we aangeven dat een vooropleiding op mbo-3 of 

gelijkwaardig niveau aan te raden is. Bovendien wordt van

u een redelijke algemene ontwikkeling verwacht.

Onderschat de opleidingen echter niet. Het zijn professionele

beroepsopleidingen. De praktische vaardigheden gaan

hand in hand met een forse dosis theorie. U moet erop

rekenen dat u – naast het volgen van de wekelijkse lessen –

gedurende één of twee schooljaren de nodige tijd moet

kunnen vrijmaken. Ook thuis wordt het één en ander aan

studietijd van u verwacht. Om te kunnen slagen, is een

goede motivatie dus een vereiste.
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Instituut Dangremond
Frederik Hendrikplein 34, 2582 AX Den Haag

Tel. (070) 352 21 21. Fax (070) 351 50 04

info@dangremond.com  www.dangremond.com

Lid van ANBOS en VOUV
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