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ANBOS heeft al sinds 2013 een aparte scholingstak, sinds 
2017 werd dit de ANBOS Academy, een kenniscentrum voor  
de aangesloten leden. Inmiddels is de academy een opleidings
centrum met een trainingsaanbod voor de gehele markt van 

schoonheidsverzorging. ‘We gaan binnen de academy voor kwaliteit in de branche, 
dat gaat verder dan alleen voor ANBOSleden’, aldus Miranda van Weely, project
manager van de ANBOS Academy. ‘Natuurlijk is er een extra voordeel voor leden, maar 
alle trainingen zijn ook beschikbaar voor diegenen die niet bij ANBOS zijn aangesloten.’ 
Het NTVH sprak Miranda over de doelstellingen voor 2023.

ANBOS Academy brengt 
scholing en praktijk samen

SCHOLING

VERBREDING VAN AANBOD EN BEREIK
Een van de doelen binnen de academy is om het huidige 
aanbod verder te verbreden. Naast een uitbreiding op de 
vakinhoudelijke opleidingen komt er meer aandacht voor 
bijvoorbeeld ondernemerschap. De opleidingen en nascho-
lingen zijn beschikbaar voor schoonheidsspecialisten en 
huidtherapeuten. ANBOS gelooft sterk in de verbinding 
tussen schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten. 
Vandaar dat een aantal trainingen ook ADAP-gecertifi-
ceerd wordt. 
Miranda: ‘Natuurlijk zijn er onderwerpen waarin de 
huidtherapeut vanuit de hbo-opleiding een andere basis 
heeft, maar bijvoorbeeld de opleiding camouflage die dit 
voorjaar start is ook een hele goede aanvulling voor de 
huidtherapeutische praktijk.’ 

PROFESSIONALISERING 
De academy werkt samen met een vast docententeam.  
De meeste van hen zijn naast docent ook assessor en hebben 
vaak een eigen praktijk. Hierdoor kan de academy sneller 
inspelen op de trends en laatste ontwikkelingen.  
Miranda: ‘wij vinden het erg belangrijk dat theorie en 
praktijk goed op elkaar afgestemd zijn, onze cursisten 
kunnen de opgedane kennis ook direct in de praktijk 
brengen. Het is van groot belang dat onze docenten deze 
praktijkkennis ook in de lessen meenemen’. Ter ondersteu-
ning van de ambities ondergaat de academy een make-over. 
Miranda: ‘De uitstraling draagt bij aan de kwaliteit die we 
nastreven, daarbij horen frisse lokalen, bedrijfskleding 
tijdens de beroepsinhoudelijke trainingen en materiaal en 
apparatuur die aansluit bij hedendaags onderwijs.’ 
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SCHOLING

DOCENT UIT DE PRAKTIJK
Docent Debora Dekkers-de Groot is schoonheidsspecia-
liste sinds 1999 en heeft zich sindsdien steeds verder 
verdiept. In 2010 volgde ze de vernieuwde opleiding tot 
allround schoonheidsspecialiste niveau 4. Naast haar 
eigen praktijk werkt ze als docent voor onder andere de 
ANBOS Academy. Debora: ‘Ik ben ruim achttien jaar 
docent en train voornamelijk specialisaties binnen  
niveau 4, zoals acne, camouflage, huidverbeterende 
massage en permanente make-up. Ik geef deze trainingen 
bij verschillende opleidingen binnen het mbo. Voor de 
ANBOS Academy verzorg ik al tien jaar de nascholingen 
in deze specialisaties.’ 
Debora is tevens assessor voor de opleiding schoonheids-
specialiste niveau 3 en niveau 4. De combinatie van al deze 
werkzaamheden geeft haar een heel goed inzicht in de 
actuele stand van zaken, zoals kennisniveau, de behoefte 
aan opleiding en het aanbod in de scholing rond schoon-
heidsverzorging en specialisaties. Debora: ‘Er is niet één 
manier die de beste is, je bent afhankelijk van veel 
factoren en wilt altijd een behandeling kunnen geven die 
het beste aansluit bij jouw cliënt. Wat voor de één werkt, 
is voor een ander minder geschikt. Voor mij is de afwisse-
ling en het werken in mijn praktijk onmisbaar in mijn 
werk als docent.’

CAMOUFLAGE 
Voor de ANBOS Academy verzorgt Debora dit jaar de 
nieuwe opleiding camouflage. Een onderwerp waar we 
graag meer van weten, want heel toepasbaar in zowel de 
schoonheidsverzorging als de huidtherapeutische praktijk. 
Debora: ‘Wij vinden dit een belangrijke specialisatie 
waarmee we veel mensen kunnen helpen en daarom  
heeft de ANBOS Academy besloten dit op te nemen in  
het scholingsaanbod. Camouflage wordt bovendien nog 
steeds vergoed door de meeste zorgverzekeraars.’
Bij camouflage werkt de behandelaar de kleurverschillen 
tussen de intacte huid en de afwijking zoveel mogelijk weg. 
Dat kan zijn een hypopigmentatie zoals die voorkomt bij 
vitiligo, hyperpigmentatie zoals bijvoorbeeld een café au 
lait vlek of pigmentvlekken door zonschade, atrofische en 
hypertrofische littekens, wijnvlekken en zelfs tatoeages.

KLEURENLEER
Het bepalen van de juiste kleur is misschien wel de grootste 
uitdaging als je gaat camoufleren. Debora: ’Iedere huid 
heeft een andere kleur en die kleur goed benaderen is een 
kunst. Jij moet de juiste huidskleur kunnen maken, maar 
de cliënt moet het daarna ook zelf kunnen, want die kan 
natuurlijk niet dagelijks voor de camouflage langs komen. 
In de opleiding leer ik je uit het beschikbare palet van  
vierentwintig kleuren met maximaal zes kleuren de juiste 
huids kleur te maken voor de cliënt. Liefst gebruik je minder 
kleuren, om het makkelijk en eenvoudig te houden voor 
de cliënt.’
Met kleurenleer krijg je inzicht welke kleuren je in welke 
situaties kunt gebruiken voor het beste resultaat. Een wijn -
vlek bijvoorbeeld, is heel rood. Voor een goede camouflage 
werk je dan met een complementaire kleur, een tegen-
hanger, om het rood minder zichtbaar te maken, in dit 
geval groen. Deze ondergrond haalt de felle roodheid weg 
waarna je een passende camouflagecrème in huidskleur 
kunt aanbrengen. Na het bereiken van het juiste resultaat 
in kleur wordt de camouflage gefixeerd zodat deze twaalf 
uur lang veegvast en watervast blijft. 

AANVULLING OP SPECIALISATIES
De kleurenleer binnen de opleiding camouflage en de 
vaardigheden in de materiaalkennis kan aansluiten op 
andere specialisaties zoals PMU of visagie. Ook als nabe-
handeling bij mensen na een oncologische ingreep is 
camouflage een mooie aanvulling in de behandeling.  
De opleiding camouflage start op donderdag 11 mei,  
de overige lesdata zijn op 22 mei, 1 juni en 8 juni 2023. 

Het complete aanbod van ANBOS Academy vind je op  
 https://www.anbosacademy.nl/home 

Schoonheidsspecialist: ANBOS en NTVH  
hebben een kadootje voor jou!
Kijk op de ANBOS kerstkaart in de decembereditie van het 
NTVH of informeer bij ANBOS hoe je het NTVH maandelijks 
kunt blijven ontvangen.


