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AANBIEDER — ALGEMEEN
1. D
 eze gedragscode geldt voor de
aanbieder, maar tevens voor alle
personen die namens de aanbieder
de scholing verzorgen.
2. D
 e aanbieder toont respect voor de
persoon en de privacy van de cursist
en eventuele modellen.

4. De aanbieder handhaaft een hoog
niveau van deskundigheid in zijn
beroepsuitoefening.
5. D
 e aanbieder onthoudt zich van
gedragingen die het vertrouwen in
de professionele behandeling
kunnen schaden.

3. De aanbieder is integer
in zijn beroepsuitoefening.

AANBIEDER — INTEGRITEIT
1. D
 e aanbieder handelt alleen in overeenstemming met de door de stichting
verleende accreditatie -of erkenningsverlening en zal haar handelen niet laten
beïnvloeden door haar zakelijke, persoonlijke, religieuze, politieke of
ideologische belangen
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AANBIEDER — SCHOLINGSAANBOD
1. De aanbieder draagt er zorg voor
dat zij zowel tegenover de cursist
als tegenover de stichting een
juist beeld geeft van de scholings
activiteit en van de mate van haar
deskundigheid en ervaring.
2. De aanbieder verklaart dat de
financiering van de cursus geen
(schijn van) belangenverstrengeling
kent. Wanneer het om een gesponsorde scholing gaat, geeft de
scholingsaanbieder vervolgens
aan wie de sponsor is en of dit past
binnen het sponsorbeleid van de
betreffende beroepsvereniging(en).
3. Wanneer het gaat om een gesponsorde scholing geeft de scholingsaanbieder vervolgens aan wie de
sponsor is en of dit past binnen het
sponsorbeleid van de betreffende
branche.
4. Bij het volgen van geaccrediteerd
bij- of nascholingsaanbod van een
aanbieder mag geen verplichting
ontstaan tot het afnemen van een
product of dienst van de aanbieder.
5. De aanbieder geeft geen training of
scholing die buiten haar deskundigheid en/of haar ervaring liggen.

6. De aanbieder verklaart hierbij
tevens dat zij op de hoogte is van
de eisen die worden gesteld aan
schoonheidsspecialisten volgens
de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen in de zorg, en dat eisen
vanuit de Wkkgz waar vereist,
worden meegenomen in het les
programma.
7. De aanbieder verklaart hierbij
tevens dat zij bekend is met de
kwalificatie van risico’s zoals
door het RIVM uitgebracht in
‘Een inventarisatie van risicovolle
behandelingen in schoonheids
salons’* en maatregelen op te
nemen in het lesprogramma zoals
door het RIVM voorgeschreven;
anamnese, dossiervoering en
informed consent in het geval
van een risicovolle behandeling.
Specifiek geldt voor de ter accreditatie
aangeboden scholing dat;
8. Het geen training of scholing betreft
over onderwerpen die wettelijk niet
toegestaan zijn, of die opleiden tot
(be)handelingen die niet door schoon-
heidsspecialisten mogen worden
uitgevoerd bij wet.

* RIVM Briefrapport 2018-0134, Een inventarisatie van risicovolle behandelingen in / A. Oostlander | J. van Baal | T. van der Maaden
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