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1 Wijziging 
 
Beste student, 
 
De onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding is gewijzigd. Hieronder word je 
geïnformeerd over de wijziging. 
 

 1.1 De Keuzedelen  

Binnen jouw opleiding bestaat een deel van het programma uit keuzedelen. Voor jouw 

opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 klokuren. Binnen jouw opleiding worden 

de volgende Keuzedelen aangeboden:  

Keuzedeel Code Uren 

Alle studenten/ 
Minimum 

aantal  

Eigen keuze studenten 

 

    

Nagelstyling K0070 240 Eigen keuze 15  

Hairstyling K0613 240 Eigen keuze 15  

Coaching bij voeding en beweging in de 
wellness K0612 240 Eigen keuze 15  

Visagie K0120 240 Eigen keuze 15  

Wellness en sauna  K0617 240 Eigen keuze 15  

Pedicure behandelingen uitvoeren K0511 480 Eigen keuze 15  

 

Keuzedelen worden altijd afgesloten met een examen. De resultaten komen op je 

resultatenlijst te staan. Omdat Keuzedelen nog vrij nieuw zijn in het mbo, kunnen studenten 

die in schooljaar 2018- 2019 starten met een opleiding nog niet zakken door een 

onvoldoende voor deze examens. Wel moet je het examen hebben gemaakt om je diploma 

te kunnen behalen. 

 

Welke Keuzedelen je gaat volgen, bepaal je in overleg met je loopbaanbegeleider. Het kan 

gebeuren dat een bepaald keuzedeel niet doorgaat. Bijvoorbeeld als te weinig studenten het 

keuzedeel hebben gekozen. In de tabel kun je zien hoeveel studenten er mee moeten doen 

om het keuzedeel door te laten gaan. 

 

  



In de volgende periode(n) kun je een keuze maken: 

 

Leerjaar  Periode  keuzedelen 

 

 

    

Schooljaar 2018 - 2019  0 

Nagelstyling  

Visagie  

Schooljaar 2019 - 2020 3 

Hairstyling 

Wellness en sauna 

Coach voeding en beweging in de wellness 

Pedicure behandelingen uitvoeren  

Schooljaar 2019 - 2020 3 

Hairstyling 

Wellness en sauna 

Coach voeding en beweging in de wellness 

Pedicure behandelingen uitvoeren  

Schooljaar 2019 - 2020 3 

Hairstyling 

Wellness en sauna 

Coach voeding en beweging in de wellness 

Pedicure behandelingen uitvoeren  

 

 

 

 


