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Welkom, toekomstige DOTEQ-specialist. Je bent al één stap dichter bij jouw nieuwe zakelijke kans. 

 

Je hoeft geen vooropleiding gevolgd te hebben om te kunnen deelnemen aan deze Permanent Make-Up 

vakopleiding op mbo-niveau. Het wordt een pittig maar ook een leerzaam proces waarin jij jezelf, de klant 

en je vaardigheden leert kennen. Daarom wordt minimaal mbo-niveau 3 wel aangeraden! Na de opleiding 

ga je met een andere kijk naar de wenkbrauwen kijken. Je ontwikkelt jezelf tot een artiest, je scant elk 

persoon en weet welke wenkbrauwvorm bij diegene zou passen. Maar vergeet niet wanneer je naar de 

wenkbrauwen staart, dat je optisch de persoon in kwestie in de ogen kijkt ;). 

 

Waarin onderscheidt DOTEQ® zich van andere opleidingen? 
 

Dé vakopleiding kost jou niks! Wij hebben het starterpakket en vakopleiding zo afgestemd dat het gratis 

kán zijn. Sterker nog, als je ons terugverdienformule aanhoudt verdien je er € 1596,27,- mee!  

 

DOTEQ heeft exclusieve Permanent Make-Up-opleidingen die staat met eigen apparatuur, naalden en 

techniek. Bij vele opleidingsinstituten wordt dezelfde techniek en lesstof gedeeld en zo gaat elke specialist 

op elkaar lijken. Bij DOTEQ word jij uniek en onderscheid je jezelf als een master met onze inhoudelijke 

vakkennis. 

 

DOTEQ staat voor vakbekwame specialisten. Onze lesstof is zeer uitgebreid en wordt op MBO niveau 

gegeven, waardoor jij in het bezit bent van alle vakkennis omtrent de Permanent Make-Up. Vakkundigheid 

is niet voor ieder weggelegd en daar hebben wij met ons trainingsprogramma rekening mee gehouden. Het 

programma is zo afgestemd dat ieder kan slagen als Permanent Make-Up artiest. Ben je uiteindelijk toch 

gezakt? Dan mag je gratis een herexamen doen.  

 

Naast deze opleiding geven wij ook online support. Tot wel een half jaar blijven wij met elkaar in contact 

via de klassikale WhatsAppgroep om zo ondersteuning te bieden bij jouw opstart. Tijdens en na dit half jaar 

kan jij je eigen ontwikkelingen delen met medeleerlingen via onze DOTEQ-specialisten Facebookgroep. In 

deze groep komen alle geslaagde leerlingen van deze vakopleiding bij elkaar. Zo kun jij als collega’s elkaar 

informatie verstrekken en vragen stellen om in groepsverband verder te ontwikkelen. Samen word je 

groter!  Zo zorgt DOTEQ voor kwaliteitsverbetering in de markt en onderscheiden wij ons van de rest! 

 

Wij houden rekening met jouw wensen 

Omdat wij jouw wensen belangrijk vinden hebben wij marktonderzoek gedaan. Aan duizend mensen 

hebben wij gerichte vragen gesteld betreft de vakopleiding. Aan de hand van die cijfers is de vakopleiding 

zo ingedeeld dat het voor eenieder mogelijk is om aan deze vakopleiding te kunnen deelnemen. Wij hebben 

rekening gehouden met moederschap, studietijd, financiën en de afstand. 

 

Vakbekwame Docenten 

De opleiding wordt gegeven door de vakbekwame docent Eveline Doolaard. Zij heeft werkervaring sinds 

2014 en heeft door de jaren heen haar eigen techniek ontwikkeld. Deze techniek is zo ook verwerkt in het 

werkboek en ga jij tijdens de vakopleiding leren. Tijdens de praktijklessen wordt Eveline ondersteund door 

Jamie van Roon. Jamie is een volleerde Permanent Make-Up artiest en is opgeleid door Eveline. 

 

 

  

 

 

  

 

4-DAAGSE VAKOPLEIDING  

Waaierwenkbrauwen / Waaiertechniek 

 

Jamie van Roon Eveline Doolaard 



De Klaslokalen 

De klas bestaat uit een kleine groep van 2 tot 4 leerlingen voor persoonlijke begeleiding. Op de eerste 

verdieping bevindt zich het theorielokaal van glaswerk met ruimtelijk uitzicht. Op de begane grond is de 

praktijkruimte waar je in geruime ruimte te werk kan gaan. Alle lokalen zijn voorzien van een 

luchtzuiveringssysteem, airco en verwarming. 

 

Eten en Drinken 

De opleiding is voorzien van lunch, snacks, thee, koffie en frisdranken. De gehele dag kan je gebruik maken van 

fruit, chocolade, nootjes en koekjes. Zorg er altijd voor dat je voor de lessen goed gegeten hebt!  

 

Nadat de betaling is voldaan kan je in jouw account de wensen naar ons toezenden. 

 

Gezondheid 

Wij vinden jouw gezondheid belangrijk en helpen graag bij een toekomst waar je dit vak lang kan uitvoeren. 

Daarom hebben wij informatie nodig betreft jouw gezondheid:   

Heb je hartafwijkingen, rug-, schouder- en nekklachten (hernia), reuma, spierziektes, allergieën, etc.?  

Laat dit ons dan weten! 

 

Nadat de betaling is voldaan kan je in jouw account de gezondheidsverklaring naar ons toezenden.  

 

Hotel  

Woon je buiten een straal van 100 km van het opleidingsinstituut af? Dan vergoeden wij één eenpersoons 

Comfort Kamer overnachting in Hotel ’t Wapen van Marion te Oostvoorne t.w.v. € 115,00 EURO inclusief ontbijt. 

Woon je binnen een straal van 100 km van het opleidingsinstituut af en wil je in de buurt overnachten?   

Dan adviseren wij: Hotel ’t Wapen van Marion te Oostvoorne, Bastion hotel te Brielle. 

 

De Opleidingsdagen 

De opleidingsdagen bestaan uit 4 schooldagen. 

 

§ Dinsdag       10:00 uur tot 18:00 uur  

§ Woensdag       10:00 uur tot 18:00 uur 

§ Donderdag      10:00 uur tot 18:00 uur  

§ Vrijdag      10:00 uur tot 18:00 uur  

Praktijkdag 

Op de Praktijkdag krijg je een werkjas van DOTEQ aan. Zorg er zelf voor dat je comfortabele en hygiënische 

kleding aan hebt, waarvan de mouwen niet loshangen. Draag geen ringen en/of armbanden. Het haar moet vast 

zitten en de nagels kort en verzorgd.  

 

De Modellen 

Voor de praktijkles en het examen heb je een model nodig die niet ouder is dan 35 jaar. Loop met het model 

deze onderstaande contra-indicaties door. Is er bij het model sprake van (minimaal één) van het onderstaande? 

Dan raden wij dit model af! 

 

§ Oude Permanent Make-Up 

§ Hemofilie 

§ Diabetes 

§ Immuunstoornis 

§ Hart- en vaatafwijking 

§ Ichthyose 

§ Melanomen 

§ Zwanger/Borstvoeding 

§ Bloedverdunners 

§ Roaccutane (afgelopen 6 maanden) 

§ Bloeddonor  

 

De modellen moeten zonder make-up naar het opleidingsinstituut komen. Mascara en/of oogschaduw is 

toegestaan. 24 uur voorafgaand aan de praktijkles mogen de modellen geen alcohol, aspirine of onder invloed 

van drugs zijn. Geef de modellen het advies om hun wenkbrauwharen te laten groeien, zo creëer je het beste 

eindresultaat.   

 

Lukt het niet om een passende modellen te vinden, dan helpen wij jou hier graag bij.  
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Thuisstudiedagen  

Na deze 4-daagse opleiding ga je thuis 17-dagen (± 10 uur thuisstudie) de vakkennis leren en de vaardigheden 

trainen. Maak met eigen inspiratie en de meegegeven opdrachten een mooi eindverslag. De thuisstudie zal  

 

De thuisstudie bestaat uit:  

 

§ BrowMapping werkboek leren 

§ BrowMapping Vaardigheidstrainingen 

§ Ombré-Powder werkboek leren 

§ Ombré-Powder Vaardigheidstrainingen 

§ Technieken op een oefenhuid trainen 

 

§ Marketing 

§ BrowMapping behandeling uitvoeren 

§ Permanent Make-Up behandeling 

uitvoeren  

§ Het eindverslag maken 

 

Het Eindverslag 

Het eindverslag moet een samenvatting zijn van de kennis die je tijdens deze opleiding hebt opgedaan. Ga 

met eigen inspiratie en de meegegeven opdrachten een mooi eindverslag maken. Zorg ervoor dat alle 

opdrachten voltooid zijn, dit wordt namelijk meegerekend bij het eindexamen. 

 

Extra Perfectietraining 

Ervaar je na de theorie en/of praktijklessen toch nog wat onzekerheid of wil je extra getraind worden voor het 

examen? Meld je dan tijdig aan voor een twee uur durende perfectietraining á € 350,00 EURO excl. Tijdens deze 

training mag je zelf bepalen waar je extra in getraind wilt worden.  

 

Het Examen  

Het examen is niet wettelijk erkend en wordt drie weken na de start van de opleiding op een maandag 

afgenomen. Zorg ervoor dat je 11:30 uur aanwezig bent. Laat tijdig weten als je bent verhinderd. Bij aankomst 

lever je het eindverslag in en ga je direct jouw werkplek gereed maken. Om 12:00 uur start het theorie-examen 

en om 13:00 uur het praktijkexamen. Zorg ervoor dat het model uiterlijk om 12:45 uur aanwezig is. Direct na het 

examen hoor je of je geslaagd bent en het certificaat in ontvangst kan nemen.  

 

Waar word je op getoetst? 

 

§ Hygiëne 

§ Omgang met de cliënt  

§ Communicatie tijdens de behandeling  

§ De technieken 

§ De werkhouding 

§ Productgebruik-keuze 

 

§ Symmetrie 

§ Het advies 

§ Vakkennis 

§ Apparatuur gebruik 

§ Omgaan met beslissingen 

§ Het eindverslag

Herkansing 

Ben je voor het theorie en/of praktijkexamen gezakt? Dan kan je direct een gratis herkansing aanvragen. 

Heb je voor je herexamen ondersteuning nodig? Dan kan je een extra perfectietraining aanvragen. Dan 

lopen wij jouw examen door en maken een trainingsschema die jou extra ondersteunt voor het herexamen.  

 

DOTEQ-Specialisten schild 

Na het succesvol afronden van het examen ontvang je een diploma (niet wettelijk erkend) met een 

DOTEQ-Specialisten schild. Zo zien de cliënten jou behaalde specialisaties waardoor je zeer specialistische 

overkomt. Ook ontvang je een schild voor aan het raam met een DOTEQ-specialisten erkenning! 
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Het Starterspakket 

Alle bedragen zijn excl. btw 

 
       

Het product Maat/ Inhoud Aantal Bedrag Excl. btw 

DOTEQ Comfort 500 + Handstuk  01 € 950,00 

DOTEQ Comfort Naaldmodule 0.18 10 € 45,50 

DOTEQ Comfort Naaldmodule 0.25 10 € 45,50 

DOTEQ Comfort Naaldmodule 0.30 10 € 45,50 

DOTEQ Mapping String  01 € 9,95 

Pigment Dark Blonde 10ml 01 € 58,00 

Pigment Nut Brown 10ml 01 € 58,00 

Pigment Dark Brown 10ml 01 € 58,00 

Pigment Medium Brown 10ml 01 € 58,00 

Pigment Black Brown  10ml 01 € 58,00 

Inktcup Spons Ringen  30 € 5,99 

Inktcups S 100 € 8,99 

Inktcups L 100 € 7,95 

Inktcuphouder  01 € 6,95 

Handstuk Sleeve  100 € 8,99 

Zelfklevende Bandage 4,5m 01 € 4,99 

Wenkbrauwstyling Set  01 € 15,50 

Schuifmaat  01 € 6,95 

Wenkbrauwliniaal  01 € 4,95 

Huid Markeerstift set  01 € 4,90 

DOTEQ voortekenpotlood (Zwart)  01 € 9,95 

Concealer in box  01 € 13,90 

Mesjes Voortekenpotloden  10 € 4,80 

Shape Kwast  01 € 6,95 

Wenkbrauwborstels  30 € 7,20 

Haarnetjes  30 € 5,99 

Microbrush  100 € 5,99 

Kunststof instrumententray  01 € 10,00 

Desinfectie Drukpomp 200ml 02 € 17,98 

Kleurenwiel  01 € 9,50 

Oefenhuid  04 € 23,96 

Verzachtende gel 60ml 01 € 75,00 

Bapscarcare Aftercare 20gr 01 € 42,00 

DOTEQ Vakopleiding Werkboek   01 € 50,00 

DOTEQ BrowMapping Werkboek  01 € 40,00 

 

DOTEQ Starterspakket kosten € 1786,83 

DOTEQ Vakopleiding € 2000,00 

Het totaalbedrag € 3786,83 € 3029,46 
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Terugverdienformule 
Wij hebben een formule gemaakt waardoor deze opleiding jou niks kost. Sterker nog, je verdient er ruim 

aan!   

 

In het starterspakket zit 30 naaldmodules. Tijdens de opleiding verbruik je ± 5 naaldmodules. Zo blijven er 

25 naaldmodules beschikbaar waarmee je geld verdient. 

 

Wij hebben het productverbruik berekend voor twee behandelingen. Deze bedragen ± € 40,87 

 

Na de diplomering kan jij met onze techniek € 289,25 excl. btw per Permanent Make-Up behandeling 

vragen. Wanneer je net van start gaat adviseren wij om met een openingsactie te starten. De eerste 10 

cliënten die een afspraak maken ontvangen meer dan € 80,00 korting. Je start met een tarief van               

 € 206,61 excl. btw per Permanent Make-Up behandeling. Zo trigger jij de cliënten om voor jouw salon te 

kiezen en krijg je direct de mogelijkheid om te trainen en ontwikkelen. 

 

Even alles op een rijtje zetten! 

 

Formule Bedrag Productverbr. Winst per beh. Aantal beh. Totaal 

Openingsacties € 206,61 € 40,87 € 165,74 10 € 1657,4 

Behandelingen € 289,25 € 40,87 € 248,38 15 € 3725,7 

 

Totale winst uit 25 naaldmodules € 5383,10 

DOTEQ Starterspakket + Opleidingskosten - € 3786,83 

Jouw totale winst uit deze opleiding  € 1596,27 

 

 

 

Termijnbetalingen 
Wij bieden naast de eenmalige betaling ook 2 tot 10 betalingstermijnen aan (+ 5% ). Als het gekozen termijn 

online is voldaan ben je officieel aangemeld voor de 4-daagsevakopleiding.  

 

Eenmalige betaling excl. btw  

1-betalingstermijn € 3786,83 

 

2 – 10 betalingstermijnen excl. btw 
Het bedrag wordt elke maand tot gekozen termijn afgeschreven  

 

2-betalingstermijnen  € 1988,09 

4-betalingstermijnen € 994,04 

6-betalingstermijnen € 662,69 

8-betalingstermijnen € 497,02 

10-betalingstermijnen € 397,62 
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DOTEQ® Comfort 500 is onze comfortabele 

pigmentatieapparatuur voor professioneel 

gebruik.  

 

Comfort 500 is in te zetten voor alle 

pigmentatiebehandelingen, waaronder de 

wenkbrauw-, eyeliner- en 

lippigmentatiebehandelingen. DOTEQ® Comfort 

500 wordt geleverd met een DOTEQ® Comfort 

handstuk.  

 

DOTEQ® Comfort 500 bevat een elektronisch 

bedieningspaneel met een lcd-scherm, die de 

snelheid van het DOTEQ® Comfort handstuk 

regelt. De nauwkeurige slagsnelheid kan via het 

bedieningspaneel handmatig ingevoerd worden 

tot wel 50-140 slagslagen per seconde. De 

naaldmodule wordt met een draai-vastsysteem 

aan het handstuk bevestigd, waardoor het 

handstuk veiliger werkt in vergelijking met 

andere handstukken. Het DOTEQ® Comfort 

handstuk ligt licht in de hand en maakt minimaal 

geluid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTEQ® Comfort 500 heeft een gladde kunststof 

behuizing waar rekening is gehouden met een 

hygiënische, efficiënte en veilige ligplaats voor 

het Comfort handstuk en de inktcups. Zo kunnen 

tijdens de behandeling de naald, het handstuk en 

de inktcup niet vervuild of beschadigd raken. 

Daarbij voldoet DOTEQ® Comfort 500 

pigmentatieapparatuur aan alle LCHV en GGD-

richtlijnen. 

 
Extreem precies resultaat 

Eenvoudige bediening 

Hoge kwaliteit/ laag in prijs 

Licht in gewicht 

Minimaal geluid 
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DOTEQ® Comfort 500                 DOTEQ® Comfort Handstuk 

Prijsopgave                                                        €950,00   Prijsopgave                 Incl. geleverd bij de machine 

Gewicht                                                            360 Gram Gewicht                                                           66 Gram 

Grootte                                                       20 x 17,5 CM Grootte                                                            13,5 CM 

Pedaalkabel                                                         140 CM Handstuk kabel                                                154 CM 

Power                                                            230V/ 24W Maximale uitslag van de naald                      0.4 CM 

Snelheidsniveaus per sec                                50 - 140 Vibratie                                                                    Nee 

Adapter                                       12V DC – 2A / 120 CM Geluid                                                             Minimaal 

Behuizing                                                               Plastic Behuizing                                    Gegoten Aluminium 

Garantie                                                                  2 Jaar Garantie                                                               2 Jaar 
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Input handstuk kabel 

Draai-Vastsysteem 
Krachtige Motor 

Gegoten Aluminium DOTEQ® Comfort 

Naaldmodule 


