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CRKBO kwaliteitskeurmerk
Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die opleidingscentra onderzoeken 
of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. 
Achter de schermen hebben wij er hard aan gewerkt om aan alle punten van de onlangs 
gehouden audit door CPION te kunnen voldoen. 
Zo heeft MF Nailcosmetics een uitgebreide audit gehad en wij hebben deze audit in één keer 
succesvol afgerond, het resultaat is dat wij voldoen aan alle eisen en richtlijnen!!
Als erkende en geauditeerde onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs voldoen wij 
hiermee aan de gestelde gedragscode. Vanaf 31 maart 2011 kunnen wij u dan ook met 
gepaste trots melden dat wij “definitief” staan ingeschreven in het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs (CRKBO) en MF Nailcosmetics tot één van de erkende gecertificeerde 
opleidingscentra behoort.

Kwaliteitsbepalingen & normen waaraan een bedrijf aan moet voldoen om het 
CRKBO te verkrijgen:

1.  Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en 
 prijsvermeldingen
2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
3.  Theorieles en gestructureerde praktijklessen met gespecificeerde dagindelingen.
4.  Goed opgeleide docenten en een overzichtelijk administratie
5.  Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus & docenten evaluatie
6.  Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
7.  Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursisten handleiding
8.  Individueel cursisten opleidingsprogramma
9.  Uitrusting cursuslokaal voldoet aan de hygiëne eisen en veiligheidsnormen
10. Toetsen & theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
11. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
12. Betalings- en leveringsvoorwaarden
13. Toelatingseisen, contactonderwijs

Met dit kwaliteitskeurmerk is vastgesteld dat MF Nailcosmetics de klant een 
kwalitatief goede opleiding biedt!

Wat betekent dit voor u:
Doordat MF Nailcosmetics zich heeft geregistreerd en het keurmerk van een erkend 
geregistreerd opleidingsinstituut heeft gekregen, behouden onze opleidingen hierdoor tevens 
hun BTW vrijstelling. Dit wil zeggen dat u geen 21% BTW verschuldigd bent over het lesgeld. 
Omdat niet ieder opleidingscentrum zich heeft geregistreerd bij het CRKBO zullen deze 
onderwijsinstellingen waarschijnlijk 21% BTW aan u door berekenen over het lesgeld.


