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Cursusinformatie over:
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Studiegids 2016 - 2017
De uiterlijke verzorging en uitstraling van een persoon
neemt binnen de samenleving een steeds belangrijker
plaats in. Iedere gepubliceerde foto en ieder beeld van
een persoon op tv en film, worden voor dat ze worden
vastgelegd, bekeken door de fotograaf, filmer en door de visagist.
Ook een sterk groeiende groep mensen is bereid geld uit te geven
voor een perfect uiterlijk. Ingrepen als plastische chirurgie zijn volledig
geaccepteerd, cosmetische correcties worden als normaal beschouwd.
Het camoufleren van littekens of brandwonden geeft bij heel veel
mensen het zelfvertrouwen wat ze eigenlijk verdienen.
Of men nu werkt of wil gaan werken bij een fotograaf, televisie, bij een
kapper, een salon of drogist, een theater of toneelgezelschap, de vraag
naar dit vakmanschap komt men overal tegen.
Een vakmanschap dat je alleen kunt leren van mensen die zich in de
praktijk hebben bewezen.
U krijgt les van professioneel visagiste en grimeuse Janny Rison. Janny
beheerst de kunst van de Visagie en het grimeren als geen ander.
Zij geeft, naast de opleidingen in haar eigen lesruimte in Enschede,
les in visagie en grimeren (beroepsopleidingen) op diverse scholen
in de schoonheidsverzorging in Nederland. Zij is tevens betrokken bij
het KwaliteitsCentrum Uiterlijke Verzorging (KWC-uv) en neemt voor
deze stichting als examinator op diverse scholen in Nederland de
landelijke examens visagie af. Daarnaast werkt Janny als visagiste bij
reclamefotografie en filmproducties.
Janny Rison opleidingen is als instituut voor beroepsopleidingen officieel
erkent door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en in
het landelijk register van het CRKBO opgenomen.
Deze registratie betekent een erkenning voor de kwaliteit van de
opleidingen en de rechten van de cursist. Dit houdt mede in dat er
geen BTW over de lesgelden hoeft te worden betaald.
De professionele visagie opleiding van Janny Rison staat open voor
iedereen. Of je nu als professionele visagist wil werken, of het belangrijk
vindt privé goed voor de dag te komen.
Tijdens de opleiding komen alle basistechnieken aan bod, waarna je
vervolgens alle specifieke make-up technieken leert.
Alle lesonderdelen zijn gericht op de praktijk en er is geen bepaalde
vooropleiding vereist.
De opleiding wordt afgerond met een theorie – en praktijkexamen.

Visagie
Visagist is een beroep waar steeds meer vraag naar is.
Er is daarbij te denken aan: fotografie, reclame, film, TV, maar
ook bruidsmake-up, make-up voor brildragenden etc.
De kennis en vaardigheden voor het aanbrengen
van een goede en mooie make-up worden u
in deze opleiding aangeleerd.
Aan de orde komen onderwerpen als;
camouflage, foundation, shaping en blushers, ook leert u
de technieken voor wenkbrauw- en mondvormen,
oogmake-up en kunstwimpers.
Daarna gaat de lesstof over in speciale technieken voor de oudere
huid, donkere huid, bruidsmake-up etc.
Alle lesonderdelen zijn gericht op de praktijk.
Voor het volgen van deze opleiding is geen bepaalde
vooropleiding vereist.
De studiebelasting exclusief de
lestijd bedraagt +/- 2 uur per week
De opleiding start half september.
Er wordt gewerkt in kleine
groepjes. Deelname geschiedt
in volgorde van aanmelding.

Indeling opleiding Visagie
De opleiding wordt gegeven in 3 modules van elk 10 lessen
verdeeld over 1 dagdeel per week van 2,5 uur en
wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen
conform de exameneisen VOVN en AMBOS en kunt u in het
bezit komen van het diploma Visagie.
Eventuele herexamens zijn mogelijk.

Module 1. Basistechnieken:

materiaalkennis en kleurenleer
camouflage, foundations en face-shaping
blushers, wenkbrauw en mondvormen
oogmake-up en kunstwimpers

Module 2. Totaalmake-up's:

avondmake-up
make-up voor brildragende en oudere huid
make-up voor de donkere huid
mannequin en fantasiemake-up
fotomake-up voor kleur en zwart-wit fotografie
TV/videomake-up

Module 3. Totaalmake-up's:

werken met haar, krullen, stylen en opsteken
make-up voor heren en travestie
bruidsmake-up
trend- en fasionmake-up
glamourmake-up
examentraining
vormingsleer:			
stylen
			
ontwikkelen eigen creativiteit
			
uitwerken opdrachten
			
opzetten eigen werkboek

Cursuskosten opleiding Visagie
De kosten voor deze opleiding bedragen:
Lesgeld:						
Te voldoen ineens, voorafgaand aan de
opleiding, of in 9 maandelijkse termijnen van
1e termijn voor aanvang van de opleiding,

€ 1630,-

Werkmateriaal (inclusief koffer) en theorie: 		
Te voldoen voor aanvang van de opleiding.

€ 595,-

Examengeld: 					
te voldoen voor het examen.

€ 80,-

€ 185,-

Over te maken op de rekening van:
Janny Rison Opleidingen, ABN-AMRO nr. NL11ABNA0575527358
o.v.v. opleiding visagie.

Startdatum en lestijden:

De lessen worden wekelijks gegeven en starten op:
Maandagavond 12 september 2016
20.00 - 22.30 uur
Dinsdagmorgen 13 september 2016
9.30 - 12.00 uur

Visagie vervolgopleiding
Deze vervolgopleiding is bestemd voor diegene die de visagie
basisopleiding reeds hebben afgerond.
De opleiding wordt gegeven in 30 lessen van 2,5 uur verdeeld
over één dagdeel per week en wordt afgesloten met een
theorie- en praktijkexamen conform de exameneisen
VOVN en AMBOS en kunt u in het bezit komen van
het diploma Visagie vervolgopleiding.
Eventuele herexamens zijn mogelijk.
De studiebelasting exclusief de lestijd bedraagt +/- 2 uur per week
In deze vervolgopleiding wordt zoals dat in de praktijk voorkomt
veel gewerkt in opdrachtvorm.
Bovendien worden onderwerpen uit de visagie basisopleiding
verder uitgediept.
Ook is het mogelijk om zelf onderwerpen en technieken
voor te stellen waar je nog iets meer over zou willen weten.

Cursuskosten Visagie vervolgopleiding
De kosten voor deze opleiding bedragen:
Lesgeld:						
Te voldoen ineens, voorafgaand aan de
opleiding, of in 9 maandelijkse termijnen van
1e termijn voor aanvang van de opleiding,

€ 1630,-

Werkmateriaal en theorie:		
Te voldoen voor aanvang van de opleiding,
of op de eerste lesdag.

€

375,-

Examengeld:
				
Te voldoen voor het examen.

€

80,-

€ 185,-

Over te maken op de rekening van:
Janny Rison Opleidingen, ABN-AMRO nr. NL11ABNA0575527358
o.v.v. visagie vervolgopleiding.

Startdatum en lestijden:

De lessen worden wekelijks gegeven en starten op:
Donderdagavond
15 september 2016
20.00 – 22.30 uur

Grimeren
Uitgebreide basiscursus grimeren.
In deze opleiding leer je grimetechnieken voor
theater, film, fotografie en kinderschminken.
De praktijklessen worden aangevuld met de nodige theorie.
Er wordt van je verwacht dat je gedurende de opleiding
een eigen werkboek maakt.
Aan de orde komen onderwerpen als:
basistechnieken, oud schminken, karakterschmink,
typetjes, opera-operette schmink,
werken met pruiken, kinderschminken,
fantasy schmink, wonden schminken enz.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes met elkaar, voor enkele
lesonderdelen wordt verwacht dat je een model meebrengt.
Deelname geschied in volgorde van aanmelding.
Voor het volgen van deze opleiding is geen bepaalde vooropleiding
vereist. De studiebelasting exclusief de lestijd bedraagt
+/- 2 uur per week

Indeling opleiding Grimeren
De opleiding wordt gegeven in 3 modules van elk 10 lessen
verdeeld over 1 dagdeel per week van 2,5 uur en wordt
afgesloten met een theorie- en praktijkexamen conform de
exameneisen VOVN en AMBOS en kunt u in het
bezit komen van het diploma Grimeren.
Eventuele herexamens zijn mogelijk.

Cursusinhoud:
Materiaalkennis en kleurenleer.
Schminktechnieken voor o.a. toneel / opera / operette
balletmake-up
karakterschmink
polygrime
kinderschminken
werken met o.a.

pruiken
wolcrepe
putty

vormingsleer:

styling
ontwikkelen van de eigen fantasy
uitwerken van opdrachten
opzetten eigen werkboek

Cursuskosten opleiding Grimeren
De kosten voor deze opleiding bedragen:
Lesgeld:						
Te voldoen ineens, voorafgaand aan de
opleiding, of in 9 maandelijkse termijnen van
1e termijn voor aanvang van de opleiding,

€ 1630,-

Werkmateriaal (inclusief koffer) en theorie:
Te voldoen voor aanvang van de opleiding.

€ 595,-

Examengeld: 					
Te voldoen voor het examen.

€

€ 185,-

80,-

Over te maken op de rekening van:
Janny Rison Opleidingen, ABN-AMRO nr. NL11ABNA0575527358
o.v.v. opleiding grimeren.

Startdatum en lestijden:

De lessen worden wekelijks gegeven en starten op:
Donderdagavond
15 september 2016
20.00 – 22.30 uur

De mogelijkheden na de opleiding
Na het volgen van de opleiding visagie kun je zelfstandig
aan het werk gaan als visagiste. Er zijn geen vestigingseisen
voor dit beroep, inschrijven bij de Kamer van Koophandel
is wel verplicht.
Mogelijke opdrachtgevers zijn fotografen in de reclame
of particulieren voor bruids- of feest make-up.
Voor een baan bij de make-up afdeling van een warenhuis of bij
een parfumeriezaak is een diploma visagiste altijd een goede zaak.
Basiskennis van producten en het kundig kunnen toepassen maakt je tot
een goede kandidaat bij sollicitaties.
De opleiding grimeren geeft je de mogelijkheden om te werken voor
theatergezelschappen.
Je kunt je dan ook verhuren voor b.v. kinder-schminken bij feesten of
voor promotiedoeleinden.

Workshop Hairstyling
De workshop hairstyling vindt plaats in de loop
van het cursusjaar, en bestaat uit 4 lessen van elk 3 uur.
Er wordt gestart op verschillende data.
Voor elke les dien je een model mee te nemen.

les 1

Model met kort haar:

les 2

Model met half lang haar:

les 3

Model met half tot lang haar:

les 4

Model met half tot lang haar:

stylen met de handen
krullen en stylen
krullen, stylen en 		
opsteken
div. soorten vlechten en
opsteken

Er wordt gewerkt in kleine groepjes.
Deelname geschiedt in de volgorde van aanmelding.
Kosten voor deze workshop € 260,Te voldoen bij vooruitbetaling,
contant of per overmaking aan:
Janny Rison Opleidingen,
ABN-AMRO nr. NL11ABNA0575527358
o.v.v. workshop hairstyling.
Startdatum op navraag,
voor actuele informatie volg ons
op facebook of zie de website:
www.jannyrisonopleidingen.nl.

Workshop Camouflagetechniek
Het camoufleren van littekens, brandwonden of wijnvlekken geeft bij
heel veel mensen het zelfvertrouwen wat ze eigenlijk verdienen.
De techniek om deze camouflage aan te brengen kan in een
workshop voor groepjes of ook als privelessen worden aangeleerd.
Deze workshop is bedoeld voor mensen die in het dagelijks
leven deze littekens willen verbergen of beroepsmatig (b.v.
schoonheidssalon) deze techniek willen toepassen bij hun klanten.
Daar de workshop veelal op individuele basis is samengesteld,
afhankelijk van de aanleiding, kan men voor meer informatie contact
opnemen met Janny Rison.
Volg ons ook op facebook voor de meest actuele informatie
of zie de website:
www.jannyrisonopleidingen.nl.

Workshop Kleuranalyse
Ervaar in deze workshop wat kleur is en hoe kleur
van toepassing kan zijn in de praktijk.
Leer vakkundig te analyseren met
gekleurde drapeer-doeken.
Te kijken naar het effect van kleuren die invloed
hebben op de huidtint, oogkleur en haarkleur en
jouw model of cliënt in te delen in het
seizoenstype herfst, lente, zomer of winter.
De workshop bestaat uit 4 lessen in de middag of avonduren
In de 2e, 3e en 4e les dien je een model
mee te brengen.
Je werkt met mijn materiaal.
De workshop word afgesloten met een certificaat.
Kosten voor de workshop € 280,- (inclusief BTW)

Volg ons ook op facebook voor de meest actuele informatie
of zie de website:
www.jannyrisonopleidingen.nl.

Alle gegevens die in deze brochure staan vermeld worden geacht tot
de studiebepalingen te behoren, voor zover ze betrekking hebben op
de opleiding die u als cursist volgt.
Druk en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van
de opleidingen in deze studiegids zijn voorbehouden.
Een uitgebreid regelement, verbonden aan de opleidingen kunt u
inzien en downloaden op de website van de school:
www.jannyrisonopleidingen.nl.

Opleidingen

Waar vindt u ons
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