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HOOFDSTUK 1

Algemeen
Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland, kortweg SKIN is een stichting die het Kwaliteits
register beheert. Het Kwaliteitsregister is een persoonsregister.

ARTIKEL 1

Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
SKIN
Stichting Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland, gevestigd te Tilburg;

Statuten
de statuten van SKIN;

Bestuur
het bestuur van SKIN;

Registratie
inschrijving in het register;

Register
het register van door SKIN geregistreerde schoonheidsspecialisten;

Aantekening specialisatie
opname in het register én de aantekening specialisatie;

Aanvrager
de persoon die registratie in het register van SKIN aanvraagt;

Geregistreerde
de deelnemende schoonheidsspecialist die is ingeschreven in het register van SKIN;

Herregistratie
een in de tijd direct aansluitende hernieuwing van inschrijving in het register waarin de geregistreerde
al ingeschreven was;

Herregistratie aantekening specialisatie
een in de tijd direct aansluitende hernieuwing van inschrijving in het register voor de specialisatie waarin
de geregistreerde al ingeschreven was. Deze vindt gelijktijdig met de herregistratie van de registratie plaats;

3

REGISTRATIEREGLEMENT — ALGEMEEN





Expiratiedatum
datum waarop de registratie afloopt en het moment van nieuwe registratieperiode aanvangt;

Accreditatie/geaccrediteerde leeractiviteit
de inhoudelijke goedkeuring van een leeractiviteit door SKIN ten behoeve van de deskundigheidsbevordering
zoals beschreven in het accreditatiereglement;

Bij -en nascholingsactiviteiten
activiteiten in het kader van bij- en nascholing conform de eisen zoals geformuleerd in het accreditatie
reglement en die als zodanig geaccrediteerd kunnen worden;

PE-online
Applicatie, bereikbaar via een website, waar aanvragers, aanbieders, geregistreerden en het secretariaat
in één portaal het Permanente Educatie-proces beheren.

ARTIKEL 2

Gedragscode
Alle schoonheidsspecialisten, geregistreerd bij SKIN dienen zich te houden en conformeren aan de gedragscode schoonheidsspecialisten van SKIN. Deze code maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit registratie
reglement. Schending van de gedragscode schoonheidsspecialisten kan leiden tot doorhalen van de registratie. De beslissing tot doorhaling is voorbehouden aan de beoordelingscommissie. Voor bezwaar
of beroep verwijzen wij naar artikel 16 van dit reglement.

ARTIKEL 3

Doel
1. H
 et doel van de stichting is gelijkluidend aan artikel 2 van de Statuten van SKIN:
Door middel van registratie in het Kwaliteitsregister te waarborgen dat de geregistreerde schoonheidsspecialist de juiste scholing heeft gevolgd, voldoende na- en bijscholing heeft genoten en voldoende
ervaring heeft om het vak goed uit te oefenen. Door opname in het register kan de schoonheidsspecialist
zich profileren en de consument kan op basis van onafhankelijke kwaliteit een juiste keuze maken.
2. SKIN tracht dit doel te bereiken door:
a. het bijhouden van een register van geregistreerde schoonheidsspecialisten;
b. het beoordelen en waarderen van de opleidingen en bij- en nascholing;
c. het bevorderen van de bekendheid van het SKIN.

ARTIKEL 4

Werkingssfeer
1. D
 it reglement is van toepassing op alle personen die registratie aanvragen (aanvragers), personen
die reeds geregistreerd zijn (deelnemers), en personen genoemd in artikel 5.
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HOOFDSTUK 2

De aanvraag
ARTIKEL 5

Aanvraag registratie
1. D
 e aanvragers voor Registratie in het register dienen personen te zijn die (de intentie hebben) beroepsmatig werkzaam zijn als schoonheidsspecialist.
2. Een verzoek tot Registratie wordt ingediend volgens de op de website vermelde procedure.
3. De aanvraag dient naar waarheid te worden ingevuld.
4. De Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen waarmee aangetoond kan
worden dat aan de eisen voor registratie wordt voldaan.
5. Een verzoek tot Registratie wordt in behandeling genomen nadat alle benodigde gegevens compleet
zijn en alle benodigde bewijzen zijn ingediend en de registratiebijdrage is betaald.
6. Indien drie (3) maanden na aanmelding niet alle benodigde gegevens en bewijzen zijn ingediend of
de registratiebijdrage niet is voldaan, is SKIN gerechtigd het verzoek tot registratie niet in behandeling
te nemen. Zijn de kosten van registratie reeds voldaan, dan worden deze kosten niet gerestitueerd,
mocht de aanvraag niet in behandeling kunnen worden genomen.
7. De gegevens en bewijzen van aanmelding worden, in geval de aanvraag niet in behandeling wordt
genomen, door SKIN vernietigd.
8. Door het indienen van de aanvraag verklaart de Aanvrager bekend te zijn met de inhoud van dit reglement
en de gedragscode, en deze te onderschrijven.
9. Na goedkeuring van de aanvraag voor registratie door SKIN ontvangt de deelnemer een bevestiging
van inschrijving in het Register.

5

REGISTRATIEREGLEMENT — DE AANVRAAG





ARTIKEL 6

Aanvraag tot Aantekening specialisatie
1. A
 anvragers voor Aantekening voor specialisatie hebben een registratie bij SKIN of vragen deze gelijktijdig
aan.
2. Tussentijds kan een deelnemer een aanvraag indienen voor de aanvullende Aantekening specialisatie
op voorwaarde dat de Aanvrager is geregistreerd.
3. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen waarmee aangetoond kan worden
dat aan de eisen voor de Aantekening specialisatie wordt voldaan.
4. Een verzoek tot Aantekening specialisatie wordt in behandeling genomen nadat alle benodigde gegevens
compleet zijn, alle benodigde bewijzen zijn ingediend en de eventuele bijdrage is voldaan.
5. Indien drie (3) maanden na aanmelding niet alle benodigde gegevens en bewijzen zijn ingediend, is SKIN
gerechtigd het verzoek tot Aantekening voor specialisatie niet in behandeling te nemen.
6. De gegevens en bewijzen van aanmelding worden, in geval de aanvraag niet in behandeling wordt genomen,
door SKIN vernietigd.
7. De aanvraag dient naar waarheid te worden ingevuld.
8. Door het indienen van de aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn met de inhoud van dit reglement
en de gedragscode, en deze te onderschrijven.
9. Na het verlenen van de aantekening voor specialisatie ontvangt de deelnemer hierover bericht.
10. SKIN kan kosten in rekening brengen voor het in behandeling nemen van een aanvullende aanvraag
Aantekening specialisatie.

ARTIKEL 7

Toelatingsvoorwaarden
1. S
 KIN kan aanvullende vragen stellen alvorens de aanvraag of aanvraag voor aantekening in behandeling
te nemen. Deze vragen dienen binnen vier (4) weken door de aanvrager beantwoord te zijn. Indien deze
niet binnen vier (4) weken zijn beantwoord, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
2. De gegevens en bewijzen van aanmelding worden, in geval de aanvraag niet in behandeling wordt genomen,
door SKIN vernietigd.
3. SKIN kan een aanvraag afwijzen in geval:
a) de Aanvrager eerder tot tweemaal toe voor een vergelijkbaar geval door een onafhankelijke
Geschillencommissie uiterlijke verzorging in het ongelijk is gesteld. Wordt de aanvraag op basis
hiervan afgewezen dan geldt een termijn van drie jaren voordat de aanvrager opnieuw een aanvraag
kan indienen. De termijn van drie jaren loopt vanaf datum uitspraak van de Geschillencommissie.
b) de Aanvrager eerder op grond van artikel 15 is uitgeschreven uit het register.
c) een eerdere doorhaling van registratie heeft plaatsgevonden op grond van de gedragscode als
genoemd in artikel 2 van dit reglement.
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HOOFDSTUK 3

De registratie
ARTIKEL 8

Algemene voorwaarden voor registratie
1. E
 en Registratie is slechts mogelijk nadat de Aanvrager een aanvraag heeft ingediend bij SKIN,
de Aanvrager de kosten voor Registratie heeft voldaan en SKIN de aanvraag heeft gehonoreerd.
2. De schoonheidsspecialist dient aan SKIN alle gegevens te verstrekken die nodig zijn ter beoordeling van
de aanvraag.
3. De schoonheidsspecialist dient te allen tijde zorg te dragen voor de juistheid en de actualisering van de gegevens. Deze actualisering dient binnen drie maanden na het plaatsvinden van de activiteit plaats te vinden.
4. De duur van een registratieperiode bedraagt drie jaar.
5. SKIN heeft het recht om op basis van concrete signalen van derden met gegronde vermoedens van het
niet-naleven van de eisen, onjuist gebruik van de registratie of fraude met onderdelen van de registratie
hierover bij de geregistreerde aanvullende informatie op te vragen, aan welk verzoek de deelnemer
binnen zeven (7) dagen dient te voldoen.
6. Een deelnemer mag slechts naar buiten treden als geregistreerde als de deelnemer is toegelaten in
het register. Een deelnemer mag slechts melding maken van de aantekening specialisatie als ook deze
in het register is opgenomen. Voor de voorwaarden en sancties zie artikel 18.
7. Voor de Registratie is de gevoerde, bij de aanvraag opgegeven naam, in combinatie met de geboortedatum, bepalend. Indien de gevoerde naam afwijkt, kan ook de geboortenaam opgevraagd worden.
8. In het register worden de gegevens opgenomen zoals ingevuld op het aanvraagformulier op de website.
9. De deelnemer geeft toestemming tot publicatie van ingevulde gegevens op het aanvraagformulier door
SKIN.
10. Elke deelnemer wordt bij registratie in het register ingeschreven onder een uniek registernummer.

ARTIKEL 9

Registratie-eisen
1. De kosten voor opname in het register dienen voldaan te zijn;
2. De aanvrager voldoet aan de opleidingseis gesteld door SKIN;
a. 	de aanvrager dient in het bezit te zijn van een diploma schoonheidsverzorging, uitgereikt door een
onderwijs- of exameninstelling, waaruit blijkt dat het examen is afgenomen in aanwezigheid van een
bevoegde brancheassessor zoals opgenomen in het register van de Stichting Beheer Assessorenpool
Schoonheidsverzorging, dan wel in het bezit te zijn van een door het bestuur van SKIN daaraan gelijk
te stellen diploma.
3. De schoonheidsspecialist is op de hoogte van de eisen die worden gesteld aan schoonheidsspecialisten
volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), en dat de eisen van de Wkkgz, waar
vereist, worden meegenomen in de werkwijze in de praktijk.
4. De schoonheidsspecialist heeft, overeenkomstig de Wkkgz, een onafhankelijke klantenfuctionaris
aangesteld en is aangesloten bij een door de minister erkende geschillencommissie.
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ARTIKEL 10

Registratie-eisen aantekening specialisatie
1. D
 e aanvraag voor de Aantekening specialisatie kan enkel worden verleend indien de schoonheids
specialist ook is opgenomen in het Register.
2. Aanvraag voor de Aantekening specialisatie kan gedurende de registratieperiode worden aangevraagd.
3. De eventuele kosten voor de aanvraag voor de Aantekening specialisatie dienen voldaan te zijn voordat
de aanvraag in behandeling wordt genomen.
4. De Aantekening specialisatie wordt verleend voor de specialisaties zoals vermeld in bijlage 2 van dit
reglement.
5. De aanvrager voldoet aan de opleidingseis voor de Aantekening specialisatie:
a. 	de aanvrager dient in het bezit te zijn van een vakdiploma voor de betreffende specialisatie, uitgereikt
door een onderwijs- of exameninstelling, waaruit blijkt dat het examen is afgenomen in aanwezigheid
van een bevoegde brancheassessor zoals opgenomen in het register van de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging, dan wel in het bezit te zijn van een door het bestuur van SKIN
daaraan gelijk te stellen diploma.

ARTIKEL 11

Voorwaarden dragen titel registratie
en aantekening specialisatie
1. D
 e titel ‘SKIN geregistreerd schoonheidsspecialist’ kan enkel toegekend worden indien de deelnemer
in het register is opgenomen .
2. De titel ‘Aantekening specialisatie SKIN geregistreerd schoonheidsspecialist’ kan enkel toegekend
worden indien de deelnemer in het register is opgenomen met aantekening specialisatie, en geldt enkel
voor die specifieke specialisatie(s) waarvoor een aantekening verkregen is.
3. De in artikel 18, lid 6 genoemde sancties zijn van toepassing op de voorwaarden voor het dragen van
de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde titels.
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HOOFDSTUK 4

Herregistratie
ARTIKEL 12

Algemene voorwaarden Herregistratie
en Herregistratie aantekening specialisatie
1. D
 e deelnemer ontvangt voorafgaand aan het verlopen van de expiratiedatum een bericht over
de naderende herregistratiedatum.
2. De deelnemer vraagt online Herregistratie aan volgens de op de website beschreven procedure.
3. De deelnemer betaalt de voor Herregistratie verschuldigde bijdrage.
4. Herregistratie vindt gelijktijdig plaats voor zowel de Registratie als de Aantekening specialisatie,
ongeacht het moment dat de aantekening specialisatie is verleend.
5. De aanvrager is op de hoogte van de verplichting inzake de Wkkgz, heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld en is aangesloten bij een door de minister erkende geschillencommissie.
Zie daarvoor ook artikelen 9 en 10.
6. De deelnemer levert ten behoeve van de Herregistratie tijdig de noodzakelijke informatie aan op de
beschreven wijze.
7. Indien de beoordelingscommissie aanleiding ziet om het door de Aanvrager opgegeven aantal
behandelingsuren te controleren, dan heeft het bestuur te allen tijde het recht om de daartoe benodigde
aanvullende informatie op te vragen.
8. Indien SKIN oordeelt dat een deelnemer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan herregistratie
zoals genoemd in de artikelen 8, 9 en 10, vangt de nieuwe registratieperiode aan.
9. De nieuwe registratieperiode vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de oude registratieperiode.

ARTIKEL 13

Herregistratie-eisen registratie en verlenging
aantekening specialisatie
1. W
 erkervaringsuren Registratie en Aantekening specialisatie: In drie jaar 1000 uren werkzaam zijn
geweest als schoonheidsspecialist.
2. Deskundigheidsbevordering Registratie en Aantekening specialisatie: De deelnemer toont op de
beschreven wijze tenminste aan dat:
a. Totaal 60 PE punten verzameld zijn over de afgelopen 3 jaar
1. Waarvan minimaal 40 PE punten vooraf geaccrediteerd dienen te zijn door SKIN
		 1. Waarvan minimaal 10 PE punten behaald dienen te zijn in het domein ‘vakinhoud
			 en professionalisering’ en minimaal 10 PE punten behaald dienen te zijn in het 			
			 domein ‘beroepsethiek en veiligheid’.
		 2. Indien een of meerdere Aantekening(en) specialisatie zijn behaald, per aantekening 		
			 aangetoond te worden dat tenminste 6 PE punten behaald zijn binnen deze specialisatie.
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3. O
 ptioneel kan de deelnemer PE-punten inzetten voor ‘overige activiteiten’, deze vallen dan binnen
de maximaal 20 punten voor ‘niet-geaccrediteerde scholing’.
a. Begeleiden stagiaires en indienen van een reflectieverslag (3 punten)
b. Het schrijven van een artikel voor vakblad (2 punten)
c. Het schrijven van een online blog of maken online video (1 punt)
d. Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak (5 punten)
e. Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema/ incl. gastspreker) (3 punten)
f. (Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag (1 punt)
g. Intervisiebijeenkomst (2 punten)
Zie bijlage 1 voor een schematisch overzicht van de eisen aan herregistratie.

ARTIKEL 14

Herregistratie beperkte verlenging
1. E
 enmalig, gedurende de gehele registratieperiode kan de deelnemer verzoeken tot beperkte verlenging
van 1 jaar.
2. Indien de Aanvrager ook de Aantekening specialisatie(s) heeft, geldt de aanvraag beperkte verlenging
automatisch ook voor deze specialisatie(s).
3. De vergoeding voor Herregistratie en Herregistratie aantekening specialisatie dient te zijn voldaan.
Deze is niet restitueer baar.
4. Aan het einde van de periode van het extra jaar, dient de Herregistratie en Herregistratie aantekening
specialisatie tijdig aangevraagd te worden, en wel een maand voor het verstrijken van het extra jaar.
5. Indien de betaling voor behandeling Herregistratie is voldaan, zal deze beoordeeld worden.
6. De herregistratie-eisen, zoals gesteld in artikel 12 en 13, dienen in dit geval aangetoond te worden
over de laatste drie jaar, voorafgaand aan de expiratiedatum. Hiermee vervallen de activiteiten van
het oorspronkelijke eerste jaar van (Her)registratie.
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HOOFDSTUK 5

Doorhaling - uitschrijving
ARTIKEL 15

Doorhalen registratie en aantekening specialisatie
1. De Registratie en eventuele Aantekening specialisatie wordt doorgehaald als de deelnemer:
a. niet langer aan de registratienormen voldoet;
b. zijn betalingsverplichting niet nakomt;
c. hiervoor een schriftelijk verzoek indient;
d. is overleden;
e.	niet tijdig, te weten vóór afloop van de registratieperiode, het verzoek tot herregistratie of
aanvraag tijdelijke verlenging heeft ingediend; de informatie heeft ingevoerd of aangeleverd 		
die aantoonbaar onjuistheden bevat;
f. de beroepsgroep in diskrediet heeft gebracht door de gedragscode van SKIN niet te respecteren 		
		
of anderszins;
g. de bepalingen van hoofdstuk 6, artikel 17 niet naleeft.
h. 	de deelnemer eerder tot tweemaal toe voor een vergelijkbaar geval door een onafhankelijke Geschillen
commissie uiterlijke verzorging in het ongelijk is gesteld. Wordt de registratie op basis hiervan
doorgehaald dan geldt een termijn van drie jaren voordat de deelnemer opnieuw een aanvraag kan
indienen. De termijn van drie jaren loopt vanaf datum uitspraak van de Geschillen commissie.
2. Het bureau van SKIN informeert de deelnemer schriftelijk per e-mail over de doorhaling.
3. De deelnemer die is doorgehaald is niet meer zichtbaar op de website en mag zich ook niet meer
als deelnemer afficheren.
4. Na doorhaling vervalt het recht op het gebruik van SKIN-beeldmerk en het bezigen van de naam SKIN
als registratie of specialisatie als bedoeld in artikel 18.

ARTIKEL 16

Doorhaling registratie en bezwaar en beroep
1. E
 en deelnemer, waarvan de Registratie of Aantekening specialisatie wordt doorgehaald als bedoeld
in artikel 15, kan binnen een (1) maand na de kennisgeving van doorhaling schriftelijk bezwaar maken
tegen dit besluit bij het bestuur van SKIN.
2. Het bezwaar moet goed worden onderbouwd.
3. Tegen een uitspraak van het bestuur van SKIN als genoemd in lid 1 van dit artikel kan de deelnemer
in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
4. Een beroep als genoemd in lid 2 van dit artikel dient binnen een (1) maand na de uitspraak van het
bestuur van SKIN schriftelijk te worden ingediend bij de Commissie van Beroep, vergezeld van een
deugdelijke motivatie.
5. De Commissie van Beroep doet binnen zes (6) maanden na ontvangst van het beroep schriftelijk
uitspraak aan de deelnemer.
6. Hoofdstuk 7 van het accreditatiereglement is tevens van toepassing op dit artikel.
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HOOFDSTUK 6

Overige bepalingen
ARTIKEL 17

Verklaring van registratie en gebruik van logo
1. Een deelnemer die is opgenomen in het SKIN register:
a. heeft recht op een verklaring van registratie, ook wel certificaat genoemd, uitgegeven door SKIN;
b.	geeft toestemming voor de vermelding als geregistreerde op de website van SKIN met vermelding
van relevante gegevens;
c.	heeft recht op het gebruik van het logo van SKIN als genoemd in artikel 18.
2. Een deelnemer die is opgenomen in het Register verplicht zich zorg te dragen voor het actueel houden
van de (persoons) gegevens.

ARTIKEL 18

Beeldmerk SKIN
1. D
 e deelnemer die gebruikmaakt van het beeldmerk van SKIN is het niet toegestaan af te wijken
van het door SKIN gedeponeerde en aan de onderneming digitaal ter beschikking te stellen beeldmerk,
in de originele kleur, in zwartwittonen of in de huisstijlkleur. Het beeldmerk mag worden vergroot
of verkleind.
2. Het beeldmerk mag alleen worden gebruikt in of met verwijzing naar een registratienummer van
de deelnemer die onder de werkingssfeer van SKIN valt.
3. De deelnemer is verplicht zich te onthouden van iedere onjuiste mededeling of uiting met betrekking
tot het bezit of de inhoud van het door SKIN aan de deelnemer daarvan verstrekte registratie.
4. Bij de doorhaling van de registratie dient de (voormalig) deelnemer onmiddellijk te stoppen met het
gebruik van het beeldmerk. Nog aanwezige voorraden van commerciële uitingen waarop het beeldmerk
voorkomt dienen onbruikbaar te worden gemaakt en het beeldmerk dient van eventuele websites van
de persoon of zijn of haar onderneming te worden verwijderd.
5. SKIN is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het beeldmerk, alsmede iedere andere uiting omtrent
de registratie een (voormalig) deelnemer of een aanvrager te controleren. De aanvrager of deelnemer
is verplicht aan een dergelijke controle medewerking te verlenen.
6. Op niet-naleving van dit artikel verbeurt de deelnemer een boete van € 2.500,- per gebeurtenis
en € 250,- per dag dat de niet naleving voortduurt, met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis.
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ARTIKEL 19

Registratiesysteem en tarieven
1. S
 KIN werkt met het online registratiesysteem PE-online. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen
aan verstrekte bewijzen en verklaringen die niet via dit systeem zijn opgegeven.
2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een actuele opgave van gegevens via PE-online, waaronder
persoonlijke contactgegevens. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een juiste registratie
van gegevens kan niet worden afgewend op SKIN.
3. SKIN is bevoegd de gegevens te beheren.
4. Voor de eerste Registratie, aanvraag Aantekening specialisatie, aanvraag tijdelijke verlenging,
Herregistratie of Herregistratie aantekening specialisatie wordt de bijdrage berekend zoals vermeld
op de website. De tarieven en de betalingsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SKIN.
5. De deelnemer is gehouden om de door SKIN toegezonden nota binnen gestelde termijn te voldoen.
Registratie, aanvraag Aantekening specialisatie, aanvraag tijdelijke verlenging, Herregistratie of Herregistratie aantekening specialisatie wordt door SKIN pas gestart na ontvangst van de betaling.
6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten
rechte, komen geheel voor rekening van de deelnemer.
7. Niet tijdige betaling is grond voor doorhaling van de registratie conform artikel 15 van dit reglement.

ARTIKEL 20

Uitsluiting aansprakelijkheid
1. S
 KIN aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Aanvragers, deelnemers, opleiders en derden voor enige
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van dit reglement.

ARTIKEL 21

Geheimhouding
1. H
 et staat SKIN vrij om op basis van de openbare registratie op de website van SKIN informatie
te verstrekken aan derden.

ARTIKEL 22

Inwerkingtreding
1. Het bestuur van SKIN is bevoegd dit reglement te wijzigen.
2. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het bestuur van SKIN.
Dit registratiereglement gaat in op 1 oktober 2020.
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BIJLAGE 1

Schematisch overzicht van
de eisen voor herregistratie
PER volledige herregistratiePERIODE van 3 jaar

Deelnemer

Deelnemer
+ 1 specialisatie

Deelnemer
+ 2 specialisaties

Deelnemer
+ 3 specialisaties

Aantal behandelingsuren

1000

1000

1000

1000

Minimaal aantal PE-punten
periode van 3 jaar

601

602

602

602

Vakinhoud
en professionalisering

Verplicht
minimaal
10 punten

Verplicht
minimaal
10 punten

Verplicht
minimaal
10 punten

Minimaal
10 punten

Beroepsethiek
en veiligheid

Verplicht
minimaal
10 punten

Verplicht
minimaal
10 punten

Verplicht
minimaal
10 punten

Minimaal
10 punten

Registratie
per specialisatie

-

Minimaal
6 punten

Minimaal
12 punten

Minimaal
18 punten

Overige activiteiten

Zie artikel 13
lid 3

Zie artikel 13
lid 3

Zie artikel 13
lid 3

Zie artikel 13
lid 3

PE-punten te verkrijgen met:

nb. Deelnemers die zich inschrijven tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021, kunnen voor maximaal
10 punten leeractiviteiten3 opgebouwd vanaf 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 opvoeren bij herregistratie.
Hierbij uitgaande van 1 PE punt per uur deskundigheidsbevordering. Deze leeractiviteiten hoeven
niet vooraf geaccrediteerd te zijn.

1

waarvan minimaal 40 PE punten vooraf geaccrediteerd moeten zijn door Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland en minimaal
10 PE punten behaald dienen te zijn in het domein ‘vakinhoud en professionalisering’ en minimaal 10 PE punten behaald dienen te zijn in het
domein ‘beroepsethiek en veiligheid’.

2

Indien een of meerdere aantekeningen tot specialisatie zijn behaald, dient per aantekening aangetoond te worden dat tenminste 6 PE punten
behaald zijn binnen deze specialisatie.

3

Dit aanbod geldt niet voor leeractiviteiten gevolgd in het kader
van de aantekening specialisatie.
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BIJLAGE 2

Aantekening
specialisatie
In het Register kan voor de volgende specialisaties een Aantekening specialisatie worden aangevraagd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15

Acne
Bindweefselmassage

Camouflage
Elektrisch ontharen
Huidverbeterende massage
Manuele lymfedrainage
Ontharingstechnieken / ontharen met licht
Permanente make-up

Pincements massage
Oosterse massage Shiatsu methode
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