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Elk jaar komen studenten uit heel de wereld naar scholen van Make-up Designory (MUD) om alles over make-up te leren. Als 

MUD-student word je vanaf dag één ondergedompeld in de wereld van de make-up artistry. Al onze opleidingen helpen je op 

weg naar een job in de cosmeticahandel, de modewereld of de showbusiness. 

MUD creëert toekomstige artiesten. Onder leiding van gediplomeerde docenten, met professionele expertise in film, televisie 

en mode, ontdek en ontwikkel je jouw eigen, unieke stijl. Jouw visie komt tot leven door de infusie van jouw talent met kennis. 

MUD bereidt je voor op je loopbaan als make-up artiest, gespecialiseerd in complexe protheses of delicate beauty make-up. 

MUD Studio Belgium
School Catalog

Student work from Los Angeles CampusStudent work from Los Angeles Campus

  Brabantdam 63
  9000 Gent
  België
  09 279 53 59
  www.facebook.com/mudgent
  gent@mud.be
  www.mud.be

MUD Studio Gent

  Vlaamsekaai 57
  2000 Antwerpen
  België
  03 226 32 22
  www.facebook.com/mudantwerpen
  antwerpen@mud.be
  www.mud.be

MUD Studio Antwerpen

STUDENT WORK: SARA DEVOS

STUDENT WORK: EMILIE DE ROOSTUDENT WORK: DOROTHY VANDEMAELE

STUDENT WORK: AN CORNELIS

STUDENT WORK COVER: 
LAURA MAGALLON PRADO

STUDENT WORK: EMMA OTTEN



Een school door make-up artiesten, voor make-up artiesten.

Dat is het uitgangspunt. Een aantal professionele make-up artiesten

richten in 1997 Make-up Designory (MUD) op in de Verenigde

Staten. Aan deskundigheid en ambitie geen gebrek. MUD groeit dan

ook snel uit tot een rigoureuze academische setting waar creativiteit

en ervaringsgericht leren centraal staan. Twee hoofdcampussen

– Los Angeles en New York – organiseren vier uitgebreide make

up programma’s, individuele opleidingen en halftijdse cursussen.

Ook internationaal verovert MUD de make-up wereld, met MUD

Studio’s en Partner Scholen verspreid over de Verenigde Staten,

Azië en Europa. In België vestigt MUD zich in Kortrijk. 

Later volgen Gent en Antwerpen. Het succes van MUD is een mooi 

voorbeeld van hoe je met een duidelijke visie voor ogen jouw 

dromen kunt waarmaken.



  Campus
Life

Belgium
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GESCHIEDENIS VAN  
DE SCHOOL
In 1997 zitten een aantal professionele 
make-up artiesten samen rond de tafel. 
Hun bedoeling? Een school uit de grond 
stampen die het make-up onderwijs 
op een hoger niveau tilt. En hun droom 
gaat in vervulling. Make-up Designory 
(MUD) ontstaat uit het verlangen om 
een omgeving te creëren die creativiteit 
stimuleert. Een omgeving waarin je échte 
skills leert die de noden van de make-up 
industrie ondersteunen. Een omgeving 
waarin jij en al je medestudenten altijd op 
de eerste plaats komen – dat is en blijft het 
allerbelangrijkste.
 
MUD begint in twee leslokalen in Toluca 
Lake, California. Na amper drie jaar 
verhuist de campus naar een terrein van 
1400 m2 in het charmante centrum van 

Burbank, California. Er is plaats voor vijf 
leslokalen, administratieve kantoren, een 
studentenwinkel en een fotostudio. Er is 
ook een distributiecentrum – 900 m2 groot 
– in Valencia, California. De campus biedt 
nog altijd zijn originele opleidingen aan in 
beauty, personages en speciale make-up 
effecten, naast hairstyling, airbrush en 
portfolio-ontwikkeling. 

In 2005 opent MUD een afdeling in New 
York City. Eerst in vier leslokalen in een 
loft in SOHO. Later in de historische, 
eenentwintig verdiepingen tellende 
American Express Building in het financiële 
district. De afdeling in New York City 
betrekt de volledige vijftiende verdieping 
met negen leslokalen, administratieve 
kantoren en een studentenwinkel. MUD 
groeit en bloeit, maar blijft bij al zijn 
activiteiten trouw aan de filosofie van het 

eerste uur: zijn visie op make-up onderwijs 
verspreiden in de wereld. 

Moet je helemaal naar Amerika om te 
genieten van toegankelijke opleidingen 
in combinatie met de fameuze Make-Up 
Designory-lijn en kwaliteitsvolle make-up 
producten? Neen, gelukkig zijn er drie 
Mud-vestigingen in België: in Kortrijk 
(2012), Gent (2013) én Antwerpen (2015). 
Die spiegelen zich aan de Amerikaanse 
Make-Up Designory-school en tillen 
het niveau van de Belgische make-
up opleidingen op een hoger niveau. 
Al onze scholen zijn voorzien van een 
fotoshootruimte, studentenwinkel en 
moderne workstations met een  
aangepaste belichting.

Introductie
MUD – een plaats waar creativiteit, kunst,  
schoonheid en kennis herboren worden
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In Antwerpen parkeer je gratis op de 
gedempte zuiderdokken rechttegenover de 
school. In Gent vind je een Park-and-ride 
aan Flanders Expo. Het openbaar vervoer 
brengt je dan op amper 10 minuutjes tot 
aan de school. Je kunt ook ondergronds 
parkeren in de parking Gent Zuid of Gent 
Kouter. Beide parkings bevinden zich op 
wandelafstand van de school. In Kortrijk 

is er een ondergrondse parking aan de 
schouwburg vlak bij de school. Of je parkeert 
in de Park-and-ride Kortrijk Expo. Met het 
openbaar vervoer sta je dan tien minuten 
later op school.

FACILITEITEN 
Onze scholen bieden voldoende ruimte 
voor leslokalen en kantoren, verspreid over 
onze drie vestigingen in Kortrijk, Gent en 
Antwerpen. De meeste studio’s beschikken 
over airco, ventilatie, HD televisieschermen, 
Apple TV, fotostudio, enz. De MUD-shop is er 
voor studenten en ex-studenten en verkoopt 

ACCREDITATIE
Neem je kwalitatief onderwijs serieus? Dan 
zit de schoonheid in de details. Daarom 
worden de scholen van Make-Up Designory 
in de Verenigde Staten geaccrediteerd 
door de Accrediting Commission of 
Career Schools and Colleges (ACCSC). 
ACCSC wordt door het U.S. Department of 
Education vermeld als een nationaal erkend 
accrediteringsagentschap. De hoofdcampus 
van MUD in Los Angeles ontvangt zijn eerste 
accreditatie in 2003. In 2013 krijgt de school 
een accreditatie voor vijf jaar. MUD’s afdeling 
in New York ontvangt zijn eerste accreditatie 
in 2008. Een accreditatie van vijf jaar volgt 
in 2014. MUD blijft werken met de ACCSC 
om zijn studenten uitstekend onderwijs aan 
te bieden. En dat loont: MUD’s Los Angeles 
campus wordt door de ACCSC in 2003 
erkend als een ‘School of Distinction’, in 
2008 als een ‘School of Merit’ en in 2013 

als een ‘School of Excellence’. De New York 
campus verdient op zijn beurt de erkenning 
als een ‘School of Distinction’ in 2009. In 
2014 mag de afdeling uitpakken als ‘School 
of Excellence’. 

MUD België is Qfor-gecertificeerd. Qfor is een 
kwaliteitsmethode die specifiek is afgestemd 
op alle vormen van training en consulting. De 
professionele werking van onze opleidingen 
is dan ook gewaarborgd door een doordacht 
en extern gecontroleerd kwaliteitssysteem. 
Wat betekenen die accreditaties concreet 
voor jou? De garantie op een waardevolle 
leerschool in de fundamenten van jouw 
studiespecialisme. Zo ben je zeker dat de 
docenten, de lesinhoud en de opleiding 
topkwaliteit bieden. Het Qfor-certificaat 
betekent ook dat de overheid MUD erkent 
onder het registratienummer DV.O213329. 
Door deze erkenning kunnen zelfstandigen 
tot 40% van hun opleidingskosten 

terugkrijgen via een subsidie die jaarlijks 
oploopt tot 10.000 euro. De opleiding visagie 
van MUD België is bovendien erkend binnen 
het paritair comité 314 (haartooi, fitness en 
schoonheidszorgen). Gevolg? Als je een 
naschoolse, erkende cursus make-up volgt, 
dan krijg je een opleidingsvergoeding die tot 
750 euro per jaar oploopt.

LOCATIE 
MUD is altijd centraal gelegen op toplocaties 
in de centrumsteden Kortrijk, Gent en 
Antwerpen. Daar gaan alle lessen door. De 
charmante buurt rond de school bulkt van 
de shops, restaurantjes en gezellige cafés 
op wandelafstand. MUD-studenten kunnen 
een verblijf regelen via de school. Woon je 
iets verder van de campus? Dan brengt het 
openbare vervoer je in geen tijd naar school. 
Rijd je met je eigen vervoer? Dan bekijk je 
best vooraf de parkeerfaciliteiten. 

STUDENT WORK: LOES AMEZSTUDENT WORK: SARAH CLUYSE
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cosmetica, accessoires en tools voor make-
up en hairstyling. De foto- en filmstudio is 
handig om je werk in high definition te zien. 
De studio heeft een HD-videocamera en 
TV, en is uitgerust met gespecialiseerde 
studioverlichting. MUD’s make-up studio’s 
komen tegemoet aan de wensen van 
studenten én docenten. De airbrushsystemen 
en daglicht- en fluorescerende lampen van 
hoogwaardige kwaliteit maken het matchen 
van de huidtint en allerlei technische 
toepassingen gemakkelijk. Met MUD’s 
faciliteiten doe je onbetaalbare praktijkervaring 
op – de perfecte voorbereiding van jouw 
carrière als professionele make-up artiest. 

MISSIE  
Voor, tijdens en na de opleiding als 
professionele make-up student wil Make-
up Designory (MUD) zijn studenten een 
buitengewone ervaring laten beleven. 
We garanderen onze klanten bovendien 
producten en een dienstverlening van 
hoogstaande kwaliteit.

METHODE 
De opleidingen van Make-up Designory 
(MUD) stimuleren creativiteit en versterken 
de skills die je nodig hebt om op een 
professioneel niveau aan de slag te gaan in 
de hedendaagse make-up industrie. Vanaf 
dag één kom je in actie, want al doende leer 
je het best. MUD benadrukt het belang van 
onderzoek en voorbereiding, gecombineerd 

met praktijkwerk en allerlei opdrachten. Korte 
demonstraties en oefeningen wisselen elkaar 
af. Zo leer je de basis van een bepaalde 
techniek. Heb je alles goed in de vingers? 
Dan moedigen we je aan om complexere 
toepassingen uit te proberen. Door applicaties 
op te splitsen in afzonderlijke elementen, 
ontwikkel je een sterk fundament in elk 
specialisme. De combinatie van uitleg, 
demonstraties en praktijkoefeningen brengt 
jou van research over casting tot bij een 
professionele fotoshoot.

NIEUW CONCEPT, 
ERVAREN AANPAK 
Onze MUD Studio’s bieden je een unieke 
make-up belevenis. Wereldwijd erkende 
make-up artiesten onthalen je met handige 
tips en tricks bij de aankoop van je make-up 
producten. Ze nodigen je ook uit op onze 
make-up opleidingen voor nieuwelingen en 
toekomstige professionals. Daar leer je álle 
kneepjes van het vak. 
De nieuwe MUD Studio-opleidingen geven je 
de kans om je kennis uit te breiden, je passie 
voor make-up te vergroten of een nieuwe 
carrière te beginnen. Het gestandaardiseerde 
leerplan en de gespecialiseerde 
lerarenopleiding van de docenten garanderen 
je hetzelfde kwaliteitsniveau, eender waar 
je een MUD-opleiding volgt. MUD California 
houdt je opleidingsresultaten bij en levert 
je getuigschrift af, ongeacht waar je een 
opleiding volgt.

STUDENT WORK: 
MELANIE HOUTHOOFD

STUDENT WORK: 
LIESE SWENNEN

Professionele producten, 
kwaliteitsvol onderwijs 
Bij elke opleiding hoort een speciale kit. De inhoud? Make-up, 
leerboeken en nuttige informatie om de cursus met succes af te ronden. 
Hoe meer programma's je volgt, hoe voller je kit geraakt. Met de 
professionele MUD-producten evolueer je moeiteloos van het leslokaal 
naar een professionele setting. Via het unieke serienummer van je kit 
verliezen we je niet uit het oog en bezorgen we je de juiste certificaten.



Advies van professionals
MUD’s connectie met de film-, mode- en schoonheidsindustrie geeft ons een fikse voorsprong. Via bijeenkomsten met het 

Professional Advisory Committee (PAC) krijgen we een goed zicht op de nieuwste technieken en trends in deze spannende 

wereld. Het PAC is zorgvuldig samengesteld uit diverse professionals: ervaren make-up artiesten die alle facetten van make-

up artistry vertegenwoordigen, afgestudeerden die ons curriculum door en door kennen en collega-docenten die hun leven 

wijden aan onderwijs. De PAC-meetings leiden tot levendige discussies over curriculum, beleid en studentendiensten.  

We houden rekening met alle opmerkingen, die vaak aan de basis liggen van veranderingen op school, ook in de Belgische 

vestigingen. Dankzij deze opbouwende kritiek blijft MUD een relevante partner in de industrie. Alleen zo kunnen we onze 

studenten klaarstomen voor het échte werk. PAC-leden kennen de industrie. 

Hun beroepservaring spreekt voor zich:

 / Maria Barragan, Cosmetic Sales Manager/Macy’s

 / Phillip Baquero, MUD Grad/Nationaal Make-up Artiest en Account 

Coordinator, Vincent Longo Cosmetics

 / Ann Beckette, MUD Grad/Freelance Make-up Artiest 

 / Cory Bishop, Senior Manager bij Artistry & Education,  

Anastasia Beverly Hills 

 / Monique Boyer, Global Artist Relations, PRO Membership,  

MAC Cosmetics 

 / Barney Burman, Academy Award Winning Make-up Artiest

 / Kevin James Bennett, Emmy Award Winning Make-up Artiest

 / Michelle Bouse, MUD Grad/Eigenaar, Beauty Boutique 

 / Christie Caiola, MUD Grad/Make-up Artiest & Hair Stylist

 / Danielle Candilora, Regional Recruiter, MAC Cosmetics

 / Melina Cazarez, Artist Relations Specialist, MAC Cosmetics

 / Samantha Corria, PR/Marketing Strategist, Colosseum Athletics Corp.

 / Phoebe Dawson, Celebrity Make-up Artiest

 / Asari Suzanne Duke, MUD Grad, Freelance Make-up Artiest

 / Chuck Gallyon, Visual Arts Coordinator, Media Arts Department,  

Art Institute of California, Hollywood

 / Megan Garmers, Founder, MG Hair & Make-up

 / Niko Gonzalez, MUD Grad/Freelance Make-up Artiest

 / Jenn Hall, Freelance Make-up Artiest

 / Sarah Hirsh, Head Booker/Managing Partner, Allusion Creative Group

 / Rachel Kooyman, MUD Grad/Freelance Make-up Artiest

 / Alex LaMarsh, Celebrity Make-up & Hair Artiest

 / Dorothy Mannfolk, Eigenaar en Account Executive,  

Mannfolk Public Relations

 / Crissy Rose McWeeney, CEO, The House of Make-up

 / Geri Morales, Sephora Talent Recruiter, West Coast

 / Cynthia O’Rourke, MUD Grad/Freelance Make-up  

Artiest/Secretary-Treasurer, IATSE Local 798

 / Maile Pacheco, Oprichter, BeGlammed

 / Kayla Parks, MUD Grad/International Training Director,  

Chella Cosmetics

 / Cat Paschen, MUD Grad/Freelance Make-up Artiest

 / Meli Pennington, Freelance Make-up Artiest

 / Joanna Pisani, MUD Grad/Freelance Make-up Artiest 

 / Randy Sayer, Assistant Business Representative, IATSE Local 706

 / Julie Swenson, Bruids Make-up Artiest, Hairstylist & Educator

 / D’Angelo Thompson, Celebrity Make-up Artiest/Eigenaar, Esthesia 

Productions, Inc

 / Todd Tucker, Voorzitter, Illusion Industries

 / Ron Vine, General Manager, Cinema Secrets

 / Rachael Wagner, MUD Grad/Freelance Special Make-up Effects Artiest

 / Deverill Weekes, Fotograaf

 / Eugenia Weston, Oprichter & Creative Director, Senna Cosmetics

 / Crystal Wright, Freelance Beauty & Fashion Career Coach
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Programma's

De programma’s van Make-up Designory vereisen geen voorkennis. 

Rol gewoon je mouwen op en doe mee! Alle aspecten van make-up 

artistry komen uitgebreid aan bod. Beëindig je het programma met 

succes? Dan krijg je een certificaat per gevolgde opleiding en mag je 

jezelf gediplomeerde make-upartist noemen! 

De programma’s van Make-up Designory combineren verschillende 

opleidingen en geven een uitgebreide, veelzijdige make-up training. 

De opleidingen binnen deze programma's volgen elkaar logisch op. 

Zo haal je je voordeel uit al het materiaal en de progressieve aard van 

het leerplan. Beginnende make-up artiesten ontwikkelen hun skills in 

het Level 1 Make-Up Artist Program, en perfectioneren zich tot een 

echte pro in het Level 2 en Level 3 Make-up Artist Program en de 

specialisatieopleiding Special FX. Stap voor stap, zoals het hoort in een 

echte professionele opleiding.



 - In het eerste deel behandelen we base matching, 
foundations, concealing en camouflagetechnieken. Daarna 
onthullen we alle geheimen van highlights en shadows. Via 
een gezichtsanalyse leer je spelen met licht en schaduw 
om zo bij iedereen de natuurlijke schoonheid te versterken. 
De minpuntjes leren we met handige technieken subtiel 
te minimaliseren. Tot slot werk je jouw basis af met de 
perfecte blush applicatie. 

 - Het tweede deel richt zich volledig op de wenkbrauwen 
en ogen. Hier worden alle correcties aangeleerd om de 
wenkbrauwen zo goed mogelijk in balans te brengen 
op basis van de nieuwste trends. Daarna bespreken 
we alle oogvormen en leer je de technieken om de 
ogen te corrigeren. Van nude oogschaduw applicatie 
tot smoky eyes. Vervolgens krijg je een duidelijke uitleg 
over alle eyeliner-technieken en leer je hoe je een oog 
kan corrigeren met de juiste eyeliner-toepassing. Daarna 
experimenteer je met kleuren en combinaties. Tot slot 
leer je alle technieken om de wimpers te krullen en met 
mascara af te werken. Voor een feestelijke touch leer je 
ook valse wimpers plaatsen. 

 - In het derde deel gaat het over lipvormen en correcties. 
Hoe breng je de lippen in balans? Hoe maak je lippen 
groter of kleiner? Hoe kies je de juiste kleuren? Op al deze 
vragen krijg je in deze module een antwoord. 

 - In het vierde en laatste deel breng je alle aangeleerde 
technieken samen en ga je oefenen op full make-up looks. 
Om je ideeën ook op papier te kunnen zetten, oefenen we 
eerst de basistechnieken om op een face chart te tekenen. 
Zo kan je al jouw creatieve ideeën op papier vereeuwigen. 
Time is money, ook in onze branche! Daarom trainen we in 
deze full make-up lessen op timing. We oefenen op nude 
look, natural look, smoky eyes, evening look en trendy 
beauty looks. Jouw docent begeleidt je tijdens elke look 
stap voor stap. Daarna krijg je feedback, soms klassikaal, 
soms individueel. Zo leer je uit jouw fouten en uit die van 
je medestudenten. Na deze module ben je perfect in staat 
om een full corrective make-up uit te voeren binnen de 
opgelegde tijdslimiet. 

Level 1  
Make-up Artist Program 

Beauty Essentials
84 lesuren

In Beauty Essentials leer je de fundamentele basis van make-up artistry. Die heb je nodig om verder te gaan naar het Level 2 

Make-up Artist Program. Want beauty make-up is zowat de belangrijkste stap in jouw carrière als make-up artiest.  

We dompelen je onder in de wondere wereld van beauty make-up. Je leert er om te beginnen alles over de normen, waarden 

en etiquette als make-up artiest. Dit geeft je een goede leidraad om later te starten als pro. Of je je nu verder specialiseert in 

airbrush, bruidsvisagie, make-up voor foto, tv en film, special effects of high fashion make-up, kennis van beauty make-up is 

een must in de professionele make-up wereld.

LEERPLAN
PROFESSIONALITEIT - ETIQUETTE - KLEURENLEER - LICHT EN SCHADUW - SCULPTURAL LIGHT - GEZICHTSANALYSE - BASE 

MATCHING - BASE APPLICATIE - CONCEALER APPLICATIE - CAMOUFLAGE - HIGHLIGHT EN SHADOW TECHNIEKEN - CONTOURING 
WENKBRAUWVORMEN - OPVULLEN EN BIJTEKENEN WENKBRAUWEN - OOGVORMEN - OOGSCHADUWTECHNIEKEN - CORRECTIEVE 

OOGSCHADUW TECHNIEKEN - SMOKY EYES - EYELINER TECHNIEKEN - CORRECTIES A.D.H.V. EYELINERS - VALSE WIMPERS
LIPVORMEN EN CORRECTIES- FACE CHARTS BASIS - NATURELLE MAKE-UP - EVENING LOOKS

STUDENT WORK: SANNE LUYTEN
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Wat na Level 1?
Slaag je voor dit Level 1 Make-up Artist Program? Dan 
ontvang je een certificaat. Wil je een carrière uitbouwen 
als allround make-up artiest? Dan kan je jouw creatieve 
talent verder ontwikkelen in het Level 2 Make-up Artist 
Program, met de opleidingen Airbrush, Bruidsmake-up, 
Studio en High Fashion. Omdat je als freelance make-
up artiest ook de hairstyling moet verzorgen, kun je je 
na dit Level 1 Make-up Artist Program ook inschrijven 

in de individuele opleiding Hairstyling Essentials.  
Ook de unieke specialisatieopleiding Special FX  

staat vanaf dan voor je open.

Na dit programma krijg je bovendien toegang tot het 
MUD Job Board, een stageplatform exclusief voor 
MUD-studenten. Via dit platform kun je deelnemen 
aan beloftevolle stages die jouw praktijkervaring en 

zelfvertrouwen een ware boost geven. 



Met de airbrush creëer je een flawless skin, zelfs bij de meest 
fragiele huidjes. Bij het aanbrengen van foundation raak je 
de huid niet rechtstreeks aan met borstels. Je vernevelt de 
foundation op de huid. Dit zorgt voor een super flawless 
resultaat. De airbrush-techniek wordt vooral bij fotoshoots, 
televisie- en fashionshows gebruikt. Maar de laatste tijd zijn ook 
meer en meer particulieren geïnteresseerd. Zo is de airbrush 
ideaal voor bruidsvisagie. De make-up is longlasting en blijft 
muurvast op het gezicht zitten. Voor fashion make-up creëer 
je met airbrush creatieve, speciale effecten op een eenvoudige 
manier. Bij beauty make-up is de airbrush vooral een handige 
tool om naturelle te werken. Je werkt ultrafijn en gedetailleerd, 
en je creëert in geen tijd een naturelle no-make-up look. Een 
echte must voor de professionele make-up artiest! 

 - In onze airbrush-opleiding leer je eerst omgaan met deze 
nieuwe tool. Waar komt de airbrush vandaan? Hoe werkt 
het? Hoe haal je het airbrush-pistool uit elkaar om te 
reinigen? Heb je alle technische bagage in de vingers, dan 
gaan we aan de slag met de make-up. Eerst op papier, dan 
op de huid. 

 - Met de airbrush-foundations van MUD leer je de perfecte 
basis aanbrengen. Daarna pas je de aangeleerde 
technieken voor highlights en shadows toe, maar deze keer 
met de airbrush. Tot slot werken we de make-up af met 
blush. Ook dit gebeurt natuurlijk met de airbrush. 

 - De rest van onze make-up werken we af met traditionele 
make-up producten. We verfijnen de aangeleerde 
technieken in Beauty Essentials. De docent analyseert 
gedetailleerd wenkbrauwen, oogschaduwtechnieken en 
eyeliners. Zo tillen we jouw skills steeds meer naar een 
hoger niveau. 

 - Verloopt de beauty make-up met de airbrush vlotjes? Dan 
gaan we de creatieve toer op. Je leert werken met stencils 
en voert een avant-garde look uit op een face chart. Die 
look breng je aan op het gezicht van een medestudent. Zo 
leer je de oneindige mogelijkheden van de airbrush kennen.

Level 2  
Make-up Artist Program 

Airbrush Make-up
35 lesuren

Airbrush make-up is ongetwijfeld dé trend van het moment. In België en Nederland kennen we vooral de traditionele 

manier van make-up aanbrengen, en make-up borstels en sponsjes zijn niet meer weg te denken uit de make-up kit van 

professionals. Maar af en toe zetten nieuwe technieken de make-up wereld op z'n kop. Zoals nu de airbrush.  

Het fenomeen kwam overgewaaid uit grote make-up steden, zoals Hollywood, Londen en Parijs, en is klaar  

om de Lage Landen te veroveren. 

LEERPLAN
ONTSTAAN AIRBRUSH - TOEPASSINGSGEBIEDEN AIRBRUSH  - TECHNISCHE KENNIS - BREAKDOWN -  ONDERHOUD - BASE MATCHING

BASE APPLICATIE MET AIRBRUSH - HIGHLIGHTS EN SHADOW MET AIRBRUSH - BLUSH MET AIRBRUSH - FULL BEAUTY MAKE-UP
WERKEN MET STENCILS - CREATIEVE LOOK

STUDENT WORK: ASTRID BENEDICT
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 - Jouw uitgangspunt? De verwachtingen van de bruid. Je 
leert rekening houden met verschillende stijlen en culturen. 
Daarna pas je jouw kennis toe in de praktijk. Uiteraard let 
je ook op omgevingsfactoren en het uiteindelijke resultaat 
van de make-up op foto’s en video. 

 - De kennismaking met de klant is een belangrijk moment. 
Je leert hoe je dit consultatiegesprek het best kunt 
voorbereiden. Zo maken we het verschil met andere 
bruidsvisagie-opleidingen. Want in deze veeleisende 
branche is luisteren naar jouw klant een van de 
belangrijkste factoren. In je opleiding bij MUD leer je alvast 
om de juiste vragen te stellen en zo te weten te komen wat 
de noden en verwachtingen zijn van de bruid in spe die op 
je stoel plaatsneemt. 

 - Is jouw klant eerder een naturel type? Houdt ze van een 
iets meer uitgesproken look of is ze eerder avant-garde? 
In deze opleiding leren we jou creatief omgaan met de 
aangeleerde technieken in Beauty Essentials.  

 - Hoe kies je voor jouw bruid de perfecte kleurcombinatie? 
Wenst ze liever een soft smoky of een donkere smoky? 
Welke eyeliners combineer je het best bij de stijl van de 
bruid en hoe maak je de make-up nog meer longlasting 
en tear proof? Op al deze vragen krijg je zeker en vast een 
antwoord in de opleiding Bruidsvisagie. 

 - We bereiden je ook voor om als bruidsvisagist aan de slag 
te gaan. Hoeveel moet je vragen voor een bridal en suite 
make-up? Hoe maak je reclame? Met welke basisvereisten 
houd je rekening? Hoe doe je inspiratie op? Het zit hem in 
de details, want net die zaken zullen jou onderscheiden van 
jouw collega-visagisten. Bij MUD overlopen we samen de 
belangrijkste aspecten waarmee je rekening moet houden 
als je een zaak in bridal make-up uitbouwt.  
We geven je een hoop informatie waar je zelf creatief  
mee kunt omspringen.

Level 2  
Make-up Artist Program 

Bridal Make-up
21 lesuren

Bruidsvisagie wordt vaak omschreven als een van de meest uitdagende taken van de make-up artiest. Maar de wereld van 

de bruidsvisagie kan heel lucratief zijn … als je het juist aanpakt. In deze opleiding leer je de gepaste technieken om bridal 

make-up aan te brengen, en hoe je als visagist je klanten benadert. Bruidsvisagie is dus niet alleen een leuk thema om rond 

te werken, het geeft je ook een grote werkzekerheid. Na deze opleiding kun je meteen aan de slag. Aan jobs alvast geen 

gebrek, want bruidsvisagie zit helemaal in de lift.

LEERPLAN
OPSTARTEN ZAAK - FREELANCING  - WEBSITE EN PORTFOLIO - BRUIDSCULTUREN - CONSULTATIES MET BRUID

PLANNING OPMAKEN - FACE CHARTS - CREEREN VAN BRUIDSLOOKS - EYELINERS - NATURELLE LOOKS
SOFT SMOKY LOOKS - INSTAGRAM INSPIRED LOOKS

STUDENT WORK: AN CORNELIS
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Geniet van 1000 euro korting op je inschrijvingsgeld!

Volg je het volledige Level 2 Make-up Artist Programma? 

Slim gezien! Zo leg je een stevige basis onder je loopbaan als make-up 

artiest. Bovendien krijg je een korting van 1000 euro, en volg je dus één opleiding

volledig gratis. Deze korting zit verrekend in de gepubliceerde opleidingsprijs.

Handig meegenomen!



 - Eerst en vooral bestuderen we wat high definition nu 
eigenlijk is. Eens je weet hoe de camera’s draaien en alles 
in beeld brengen, dan weet je hoe je jouw make-up moet 
aanbrengen: zo realistisch mogelijk! 

 - Nu je de technische kant van opnames begrijpt, verdiepen 
we ons in de tv-wereld. We creëren looks voor tv-series, 
tv-commercials, tv-shows, … Van een no-make-up look tot 
een echte glamour make-up. Door research te doen, breng 
je ieder personage tot leven. Jouw looks bekijken we dan 
op tv en bespreken we uitvoerig in de klas. Zo krijg je nog 
meer oog voor detail!  

 - Daarna ben je klaar voor het grote werk: de filmwereld. Wat 
maakt een filmproductie zo anders dan een tv-opname? 
Hoe realiseer je continuïteit tijdens de opnames? Hoe 
zorg je ervoor dat de kijker jouw personage zo realistisch 
mogelijk op het grote scherm ziet? Wie is wie op de set? 
Hoe bereid je je voor op een filmopname als key mua of als 
make-up assistent? 

 - We leren jou uiteraard ook hoe je een script leest en een 
personagebeschrijving ontleedt. Hoe lees je een call sheet 
en wat zit er in een set bag? Allemaal belangrijke weetjes 
om perfect te kunnen meedraaien op de set.  

 - Je bestudeert en creëert personages aan de hand van 
moodboards en face charts. Telkens presenteer je jouw 
creatie voor de klas. Zo wordt je ook gewoon om jouw 
ideeën te verwoorden. Want als make-up artiest is het 
aanbrengen van make-up niet onze enige taak. 

 - Om jou klaar te stomen voor de professionele televisie- en 
filmwereld bespreken we ook de gangbare tarieven. Zo kun 
je met verstand van zaken aan de slag.

Level 2  
Make-up Artist Program 

Studio Make-up
35 lesuren

De film- en televisiewereld in één woord? Veeleisend. Ook voor make-up artiesten. We bereiden je met deze bijzondere 

opleiding Studio Make-up voor op deze spectaculaire wereld. High Definition-camera's, no-make-up looks, … Achter de 

schermen ontdek je alles over dit veelvoorkomende make-up onderdeel. Over high definition zijn er veel fabeltjes. Vergt dit 

een speciale make-up techniek? Speciale producten? Ons antwoord is nee! Maar in de wereld van film en tv moet je wel 

uiterst secuur kunnen werken. Dat leer je in deze opleiding.

LEERPLAN
HD VS ULTRA HD - TARIEVEN FREELANCER - TV MAKE-UP  - MAKE-UP VOOR SITCOM - MAKE-UP VOOR TV SERIE  - MAKE-UP VOOR TV 
COMMERCIAL - CREËREN TV CHARACTERS - FILM & TV ASSESMENT - FILM MAKE-UP - ONTLEDEN FILMPERSONAGES - LEZEN SCRIPT

LEZEN CHARACTER OMSCHRIJVING - CREËREN FILM CHARACTERS - NO MAKE-UP LOOK - INHOUD SET BAG - LEZEN CALL SHEETS
FACE CHARTS - PRESENTATIE

STUDENT WORK: CHARLOTTE KRIZSA
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 - Print Unit is het eerste deel van deze opleiding en is 
ontworpen om jou als make-up artiest een beter inzicht 
te geven in print en reclame make-up. Make-up tijdens 
fotografie wordt gezien als een momentopname. Art 
directors en beauty editors passen na een shoot vaak 
fotoretouches toe – een realiteit die je als make-up 
artiest onder ogen moet zien. Ook al lijkt de retouche een 
oplossing voor veel dingen, toch blijft jouw job als make-up 
artiest uiterst belangrijk. Er moet altijd gestreefd worden 
naar een zo perfect mogelijke make-up, zodat er weinig 
of niets moet veranderen aan de foto. Daarom bestuderen 
we alle details van zo’n fotoshoot met praktische 
oefeningen en gesimuleerde fotoshoots. We oefenen ook 
op zwart-wit foto’s. Je bent kritisch voor je eigen werk en 
dat van je medestudenten. Zo wordt je op het werkveld 
zelfverzekerder en krijg je meer oog voor detail.  

 - Fashion Unit is een van de meest creatieve units en laat 
jou als make-up artiest toe om creatief om te gaan met 
make-up producten. Vooraleer je in de fashionwereld aan 
de slag kunt, moet je uiteraard weten wie hierin actief is. 

Wie zijn de spilfiguren in de fashion industry, nationaal en 
internationaal? In deze opleiding doe je heel veel research 
om moodboards, face charts en presentaties voor te 
bereiden. Je stelt je presentaties altijd klassikaal voor. Je 
maakt kennis met de verschillende onderdelen van een 
redactionele of fashion fotoshoot, van design tot op de set.  
We bespreken en oefenen de laatste trends in liners, 
smoky eyes, lips en brows. Hoe creëer je die glowy nude 
look? Of die fashion eyeliner? We geven jou alle tips en 
tricks om out of the box te denken én te creëren. Ook de 
trends van op de catwalks volgen we op de voet. Jouw 
uitgangspunt? De noden van de klant en het project. Je 
creëert conceptuele looks, verbluffende make-ups en looks 
op fashion niveau die inspelen op de vraag van de klant.  
 
Doorheen de opleiding krijg je twee fotoshoots. Je zoekt 
zelf een model en je legt je keuze voor aan jouw docent. 
Na zijn goedkeuring plannen we de fotoshoot. Zo heb je op 
het einde van de opleiding twee waardige portfoliofoto's.

Level 2  
Make-up Artist Program 

High Fashion Trends
35 lesuren

In onze specialisatieopleiding High Fashion Make-up Trends krijg je inzicht in de wereld van fashion editorial en runway. 

Tijdens deze opleiding leer je je creativiteit verder ontwikkelen met oog voor detail. Zo wordt je een nog betere make-up 

artiest, ook tijdens fotoshoots en modeshows.

LEERPLAN
INTRO IN FASHIONWERELD - BELANGRIJKE ARTISTS IN FASHION - RESEARCH EN PRESENTATIES MAKEN - CREATIEF MET 

PRODUCTEN  - BESPREKEN HUIDIGE TRENDS - GLOWY NUDE LOOK - FASHION SMOKY EYES - FASHION LINERS - FASHION BROWS 
FASHION LIPS - CATWALK MAKE-UP - CREËREN DESIGN VOOR CATWALK - FACE CHARTS - PRESENTATIE CATWALK LOOK

CATWALK MAKE-UP - EDITORIAL MAKE-UP - COLOR BLOCKING - PROFESSIONELE BELICHTING - ZWART-WIT FOTOGRAFIE
CREËREN DESIGN EDITORIAL LOOK-  PRESENTATIE EDITORIAL LOOK - PROFESSIONELE SHOOT EDITORIAL LOOK

PROFESSIONELE SHOOT CATWALK LOOK

STUDENT WORK: NYOTA BUDUKI
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Wat na Level 2?
Slaag je voor dit Level 2 Make-up Artist Program? 

Dan ontvang je een certificaat. Hiermee kun je aan de 
slag in retail of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. 

Je MUD-opleiding is een garantie dat je écht het 
verschil maakt. Omdat je als freelance make-up artiest 

ook de hairstyling moet verzorgen, kan je je na dit 
Level 2 Make-up Artist Program ook inschrijven in de 
individuele opleiding Hairstyling Essentials. Ook de 

opleiding Portfolio Develoment staat nu voor je open.

Tijdens dit programma krijg je bovendien toegang tot 
het MUD Job Board. Via dit platform kun je deelnemen 

aan beloftevolle stages die jouw praktijkervaring en 
zelfvertrouwen een ware boost geven. Van modedefilés 
tot filmopnames, van fotoshoots tot particuliere make-
up op evenementen ... jij bent de visagist van dienst!



Dé vereiste voor een professionele make-up artiest? Allround 
werken. Er wordt nu eenmaal verwacht dat een make-upartieste 
veelzijdig is. En dat leer je in deze uitgebreide opleiding. De 
cursus bestaat uit 70 uren, verspreid over 4 modules: Hair 
Basics, Hot Tools, Hair Techniques en Character. Je schaaft 
niet alleen jouw hairstyling kennis bij, want ook make-up komt 
aan bod. Op het einde heb je alle technieken perfect onder 
de knie en ben je van alle markten thuis om zelf te creëren. 
Resultaat? Je staat er als allround make-up artiest. 

 - De opleiding Hairstyling Essentials start met eenvoudige 
dingen. Hoe droog je haar? Hoe werk je met verschillende 
haarlengtes en texturen? Welke tools gebruik ik voor welk 
resultaat? Onze methode: oefenen, oefenen en nog eens 
oefenen. Zowel op oefenhoofden, als op medestudenten. 

 - Daarna gaan we dieper in op de vele haarstijlen en 
-technieken en leer je eenvoudige, moderne of klassieke 
opsteekkapsels maken. Specifieke evenementen verdienen 
specifieke tips, zoals huwelijk, film en foto.

 - Je leert al doende, en door kritisch te zijn voor jezelf. Je 
krijgt ook voortdurend opbouwende feedback van de 
docent én van jouw medestudenten. Het resultaat? Je 
wordt elke dag beter en zet alle geleerde kennis moeiteloos 
om in prachtige praktijkvoorbeelden. En daar mag je best 
trots op zijn. 

 - De opleiding Hairstyling Essentials biedt heel wat nieuwe 
vaardigheden. Die veelzijdigheid is een extra troef. Want 
naast alle belangrijke technieken leer je ook klantgericht 
werken. 

Level 3  
Make-up Artist Program 

Hairstyling Essentials
70 lesuren

Bij Make-up Designory zien we hairstyling niet als iets bijkomstig, maar wel als een essentieel onderdeel van je werk.  

Daarom organiseren we deze intensieve opleiding Hairstyling Essentials. De focus ligt op de basistechnieken van hairstyling. 

Van eenvoudig haardrogen tot creatieve hoogstandjes, alles haarfijn uitgelegd.

Eigentijds én eigenwijs, met moderne kapsels of springerige, originele ontwerpen met hot tools en krulspelden. Oefening 

baart kunst, daarom bevat de cursus zowel dagelijkse projecten als oefensessies. Je werkt ook volledige make-up en 

haaropdrachten af, om je ervaring op de werkvloer een flinke boost te geven.

LEERPLAN
REINIGEN EN DESINFECTEREN - HAAR LENGTES EN TEXTUREN - KAMMEN EN ONTKNOPEN - BLOW DRYING (VENT BRUSH)

BLOW DRYING (ROUND BRUSH) - BRUSHEN - HOT ROLLERS - KRULLEN - TECHNIEKEN VOOR KORT HAAR - VLECHTEN
OPSTEKEN - BRUIDSKAPSELS - KAPSELS VOOR FILM EN TV - KAPSELS VOOR FOTOSHOOTS - HAARDESIGN VOLGENS THEMA

MAKE-UP DESIGN VOLGENS THEMA

STUDENT WORK: ELIEN VAN LAEKEN
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STUDENT WORK: ANA JERIC

 - Een portfolio samenstellen vraagt tijd, oefening en een 
professionele omkadering. Eerst verdiep je je in het 
business aspect van je freelance activiteit. Hoe schrijf je 
een perfect curriculum vitae? Wat moet er in jouw portfolio 
zitten? Hoe creëer je een eigen verhaal? Hoe maak je 
moodboards en face charts?  

 - Daarna begint het echte werk: de fotoshoots. In 
deze module zijn de fotoshoots inbegrepen, met een 
professionele stylist en fotograaf die al ruimschoots hun 
strepen verdienden in de modewereld. Je creëert looks 
voor de shoots op basis van voorgelegde moodboards en 
je werkt ze uit op beroepsmodellen.  

 - We werken daarvoor samen met The Agent. Niet het  
eerste het beste bureau – The Agent's modellen figureren 
op trendy catwalks en in gerenommeerde modemagazines. 
Maar voor een geslaagde portfolio kan het niet goed 
genoeg zijn. Zo toon je meteen hoeveel belang jij hecht 
aan kwaliteit. Welke foto’s zijn er sterk genoeg voor jouw 
portfolio? Elke foto wordt uitvoerig besproken en je leert  
de beste eruit te halen.  

 - Een goede portfolio heb je niet van de ene op de andere 
dag. De verzameling foto’s groeit mee met je carrière.  
Je past ze voortdurend aan om een eerlijk en echt beeld te 
geven van jouw werk. Maar een goede start van je portfolio 
is onontbeerlijk voor een goede start van je loopbaan. 

Level 3  
Make-up Artist Program 

Portfolio Development
35 lesuren

Wat heb je nodig om als freelancer succesvol aan de slag te gaan? Een portfolio! In onze opleiding Portfolio Development 

leer je hoe je een professionele portfolio samenstelt. Geen gemakkelijke opdracht, want je portfolio is jouw belangrijkste 

visitekaartje in de wereld van fashion. Je portfolio moet uitblinken in kwaliteit, want met deze verzameling foto’s laat je zien 

welke talenten je in huis hebt. Potentiële opdrachtgevers maken via de foto’s kennis met jou, je werk, je stijl en je creativiteit. 

En je weet hoe belangrijk een eerste indruk is. Kortom, een mooi afgewerkte portfolio met sterke foto’s van professionele 

modellen is de beste manier om hen te overtuigen van je kwaliteiten als make-up artiest. Na deze module ben je klaar om 

jouw kans te wagen in de professionele wereld. 

LEERPLAN
OPSTARTEN ALS FREELANCER - BRANDING - SOCIAL MEDIA - CV OPMAKEN - PORTFOLIO TIPS EN TRICKS

WERKEN ALS MUA ASSISTANT - WERKGEBIEDEN EN TARIEVEN - WEBSITE - STORYTELLING 
DESIGN YOUR LOOK - FOTO RESEARCH - MOODBOARDS CREËREN - FACE CHARTS CREËREN

MATERIALEN ZOEKEN - TEAMWORK - INCLUSIEF 2 FOTOSHOOTS HAIR & 2 FOTOSHOOTS MAKE-UP
MET PROFESSIONELE MODELLEN, STYLISTE & FOTOGRAAF
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Wat na Level 3?
Slaag je voor dit Level 3 Make-up Artist Program? Dan 
ontvang je een certificaat. Hiermee ga je snel aan de 

slag in retail of als allround make-up artiest. Zelfstandig 
in hoofd- of bijberoep of als werknemer. Jouw kans op 
tewerkstelling ligt opeens een pak hoger. Want allround 

werken is nu eenmaal een basisvereiste vandaag.

Je MUD-opleiding is een garantie dat je écht het 
verschil maakt. Omdat je als freelance make-up artiest 
je permanent moet bijscholen, kan je je na dit Level 3 

Make-up Artist Program ook inschrijven in de opleiding 
Special FX.

Tijdens dit programma krijg je bovendien toegang 
tot het MUD Job Board. Van modedefilés tot 

filmopnames, van fotoshoots tot particuliere make-up 
op evenementen ... jij bent de visagist van dienst!



STUDENT WORK: CAMILA CAORSI

Door te focussen op de vooruitgang in special make-up 
effecten maak je kennis met de nieuwste materialen en 
applicatietechnieken. Je leert hoe je kleurloze protheses 
aanbrengt en correct kleurt, met inbegrip van gelatineschuim 
en silicone, simulaties van verwondingen en andere effecten. 
Aangepast aan de Belgische filmindustrie. 

 - We focussen op karakterontwikkeling, met speciale 
aandacht voor de fundamentele elementen van 
prothesetoepassingen en special make-up effecten.  

 - Je leert de technieken van professionele make-up artiesten 
en geraakt vertrouwd met de traditionele make-up en 
nieuwe materialen en tools.  

 - Je maakt ook kennis met de enorme variëteit aan 
vaardigheden voor special make-up effecten, zoals 
verwondingen en ouderdomsverschijnselen.  

 - Je eindwerk van deze cursus make-up? Je ontwerpt en 
creëert volledig zelf een karakter. 

Specialty Course
Special FX Make-up

70 lesuren

Out-of-the-kit effecten en prothesetoepassingen zijn onmisbaar bij film en televisie. De doelstelling van deze 

specialisatieopleiding? Inzicht geven in de verschillende technieken om moderne film- en televisie make-up effecten  

te creëren. Met oog voor detail leer je protheses aanbrengen van concept tot toepassing, over design, sculptuur,  

vormgeving en samenstelling van latexschuim, silicone en gelatine. Ook naden maken, inkleuren  

en protheseonderdelen aanbrengen, komen aan bod.

LEERPLAN
CREËREN VAN SCHRAMMEN - CREËREN VAN KRASSEN - CREËREN VAN BLAUWE PLEKKEN - CREËREN VAN SNIJWONDEN

CREËREN VAN BRANDWONDEN - CREËREN VAN LITTEKENS - AANBRENGEN VAN FOAM LATEX PROTHESES
INKLEUREN VAN FOAM LATEX PROTHESES - AANBRENGEN VAN SILICONE PROTHESES

COMBINEREN VAN VERSCHILLENDE PROTHESES - AANBRENGEN PROS-AIDE TRANSFER PROTHESES
COMBINEREN VAN VERSCHILLENDE PROTHESES - VERWIJDEREN VAN PROTHESES- VEROUDERINGSTECHNIEKEN

EIGEN KARAKTER ONTWERPEN
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 Studenten

Troeven
JOUW TOEKOMST

Kies je ervoor om bij Make-up Designory een opleiding te 
volgen? Slim gezien. Want onze vakopleidingen zijn een 
waardevolle investering in jezelf én in jouw toekomst.  
We vertellen je er graag alles over in een kennismakings-
gesprek op school. Zo leren we elkaar beter kennen  
en weet je wat je wel en niet kunt verwachten. In alle 
eerlijkheid, want MUD is een open boek! 

Student Life
JE WEET WAARAAN  

JE BEGINT

 

Drink je koffie of liever thee? Leuk om te weten, maar dat is niet 

wat ons interesseert. Wat dan wel? Jouw verwachtingen in een 

make-up opleiding. Waarom? Om jou beter te leren kennen. Want 

alleen zo kunnen wij doen wat jij nodig hebt. Dus … let’s meet! 

Rendez-vous op onze school. Dan doen wij een boekje open 

over onze visagie opleidingen. En ontmoet jij jouw toekomstige 

opleidingsverantwoordelijke of docent(e). 

ONZE FOCUS LIGT  
OP MAKE-UP

 

Make-up, daarover gaat het bij MUD. Bij ons vind je alleen opleidingen 

die met make-up te maken hebben. En dié specialisatie is onze 

sterkste troef. Nergens anders vind je zo een uitgebreid aanbod,  

met make-up opleidingen voor nieuwe make-upartiesten en 

bijscholingen voor ervaren make-upartiesten voor diverse 

specialisaties. 

LES IN KLEINE  
GROEPEN

 

We willen de beste zijn in wat we doen. Daarom heeft elke campus 

een vast aantal groepen. Zit een groep vol? Jammer, maar daar blijft 

het bij. We maken geen extra groep. Ook het aantal leerlingen per 

groep is beperkt. Zo krijg je alle kans op een sterke, persoonlijke 

begeleiding. 

WE GAAN NIET  
OVERHAAST TEWERK

 

Make-up artiest word je niet op één dag. Daarom voorzien we in 

alle opleidingen en programma’s voldoende tijd om de diverse 

make-up technieken in de vingers te krijgen. We starten altijd met 

Beauty Essentials. Daarna breid je je talenten uit met de opleidingen 

Hairstyling, Airbrush, Bridal, Studio, High Fashion Make-up, Portfolio 

Development en Special FX Make-up.  

ONZE DOCENTEN  
KENNEN HUN VAK

 

Ze zijn niet de eerste de beste, de docenten die bij MUD aan de 

slag gaan. We rollen alleen de rode loper uit voor make-up artiesten 

met bijzondere vaardigheden en een jarenlange ervaring. Voor ze 

beginnen, doorlopen ze een intense casting- en opleidingsperiode bij 

Make-Up Designory Europa. Daarna volgen ze constant bijscholing en 

opvolging, zelfs tijdens de lesuren.

 

OPLEIDINGEN MET EEN  
DUIDELIJKE STRUCTUUR

 

Bij ons is er geen sprake van freewheeling. De inhoud van onze 

opleidingen staat zwart op wit op papier, vastgelegd door Paul 

Thompson, Director Of Education bij Make-up Designory. Deze 

gedetailleerde guideline garandeert dat iedereen dezelfde leerstof 

krijgt. En onze docenten hebben tijd vrij om te focussen op wat écht 

belangrijk is: jij.

OEFENING BAART KUNST,  
OOK NA DE LESUREN

 

Geen les, geen school? Niets van. Als toekomstige make-up artiest 

heb je alle baat bij een regelmatige training. Daarom mag je gratis 

gebruikmaken van onze lokalen op geselecteerde dagen. Een 

bijzondere kans om de geleerde make-up technieken nog beter in 

de vingers te krijgen. Profiteer van de aangepaste belichting en de 

gekleurde achtergronden in de fotostudio. Handig om je resultaten 

vast te leggen met je fotocamera. Zo haal je het uiterste uit jouw 

visagie opleiding!

JE LEERT BIJ IN ONZE  
STUDENT WORKSHOPS

 

De make-up wereld verandert snel. Bijbenen is de boodschap. Met 

onze Student Workshops is dat een fluitje van een cent. Ze worden 

georganiseerd door een MUD-artiet en behandelen verschillende 

thema’s. De focus ligt altijd op de praktijk. Je voorziet zelf een model 

waarop je kunt werken. Daarna is het oefenen, oefenen en … oefenen. 

MET HET MUD JOBBOARD  
GA JE OP STAGE

 

Geen betere leerschool als aanvulling op je MUD-opleiding als een 

stage in de mediawereld. En laat het net dat zijn wat MUD je graag 

aanbiedt via ons Jobboard. Van fotoshoots over shortfilm-producties 

tot modeshows. Stuk voor stuk bijzonder boeiende stages waarop je 

als MUD-student een eerste praktijkervaring opdoet.

LEVENSLANGE KORTING OP  
MUD-PRODUCTEN

 

Bij MUD regent het voordelen, ook als de zon schijnt. Want als MUD-

student geniet je je leven lang van korting op alle MUD-producten. 

Geldig in alle MUD stores én in de webshop. 
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 Studenten

Leven
AUTHENTIEKE ERVARING

Authentieke ervaring 
MUD’s uitmuntende docenten begeleiden je door een mengeling 
van lezingen, demonstraties en praktijkoefeningen om je talenten te 
ontwikkelen en je skills te verfijnen. Ze kunnen terugvallen op een 
jarenlange ervaring en professionele samenwerking met de grootste 
namen uit de film-, televisie- en modewereld. Deze toegewijde 
make-up docenten hebben maar één passie: jou alles leren over 
make-up.

Jobboard
MUD’s studenten halen voordeel uit ons Jobboard. Deze dienst 
helpt je bij het zoeken naar een boeiende stage als start van 
je loopbaan. Je krijgt toegang tot het online Jobboard met 
een aantrekkelijk aanbod stages. Zo doe je na je opleiding 
onbetaalbare praktische ervaring op.

Nieuws uit de industrie
MUD houdt de vinger aan de pols van de industrie. En jij weet 
als eerste al het insidersnieuws over het werk als make-up artiest 
achter de schermen van filmsets, modeshows en producties. 
Door onze nauwe banden met de showbizz en modewereld krijg 
je de kans om te discussiëren met belangrijke mensen uit de 
industrie tijdens boeiende Red Carpet Sessions. 

Studentenkortingen
MUD’s studenten kiezen in de MUD-winkels uit een breed 
aanbod van cosmetica, tools, etuis, boeken en andere must 
haves van een make-up artiest. Als student geniet je bovendien 
van een mooie korting op alle MUD-producten en andere merken. 
Dezelfde korting krijg je online op  shop.mud.be.

Student Life
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Campus Gent 
Brabantdam 63

Student in Gent? Dan ben je niet alleen! Liefst 74.000 jongeren van over de hele wereld trekken voor hun studies naar Gent. 

Elk jaar neemt hun aantal toe. De Arteveldestad is dan ook dé grootste studentenstad van Vlaanderen. Niet toevallig. Want 

Gent biedt enorm veel studierichtingen aan. Met de aanwezigheid van twee universiteiten en vier hogescholen kies je in Gent 

uit een brede waaier aan studiemogelijkheden. Maar student zijn is meer dan studeren alleen. Het omvat ook wonen, vervoer, 

cultuur opsnuiven, bijverdienen, ontspannen, … Op al deze terreinen is Gent actief om het leven van de student zo praktisch 

en aangenaam mogelijk te maken. Bovendien (of vooral) heeft Gent een bruisend uitgaansleven en honderden leuke  

shop- en eetadresjes. Wat wil je als student nog meer? 

LUNCH

 

Barista - Broodjes, soep, cake, koffie (Hippolietplein Lippensplein 25)  

Fithap - Wraps en slaatjes (Vlaanderenstraat 113)  

Jackies bagels - Bagels, cupcakes (Vlaanderenstraat 84) 

O’Yo - Vegan salade, wraps, salade, cake, koffie ( Brabantdam 82)  

Croissy - Broodjes, soep (F. Laurentplein 8) 

Panos - Broodjes (shopping Zuid)

DINER 

 

Janine’s - Burgers, pasta, salades (Vlaanderenstraat 82) 

Athene - Grieks (Vlaanderenstraat 83) 

De Orchidee - Wok (Vlaanderenstraat 105) 

Lokaal - Veggi en gezond (Brabantdam 100)

APOTHEEK

Apotheek Brabantdam (Brabantdam 73) 

Apotheek De Belie (Lammerstraat 37) 

Apotheek Kouter (Kortedagsteeg 1)

SUPERMARKTEN

Carrefour Express (Vlaanderenstraat 128) 

Match (Shopping Zuid) 

Proxy Delhaize (Kouter 158)

HOSTEL/HOTEL

Faja Lobi B&B (Vlaanderenstraat 2) 

La Ducale B&B (Vlaanderenstraat 54) 

Hotel Ibis (Limburgsttraat 2)

PARKEREN

Interparking Gent/Zuid (Franklin Rooseveltlaan 3) 

Parking Kouter (Kouter) 

OPENBAAR VERVOER

Bus 58 vanaf Station Sint-Pieters, Halte Gent Zuid 

Tram 4 vanaf Station Sint-Pieters, Halte Lippensplein 

Bus 70 vanaf Station Sint-Pieters, Halte Gent Zuid

BANKEN 

KBC Gent Kouter (Kouter 175) 

ING Gent Kouter (Kouter 173) 

AXA (Hubert-Ferere-Orbanlaan 1)

DIENSTEN

Kapper: DB Street 53 (Brabantdam 53) 

Kapper: Wakko (Vlaanderenstraat 35) 

Kapper: Dirk De Witte (Vlaanderenstraat 54) 

Nagels: Buyl Magali (Mageleinstraat 48a) 

Nagels: Flash for you (Korte Meer 8)
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Campus Antwerpen 
Vlaamsekaai 57

Antwerpen is de voorbije jaren een echte studentenstad geworden. Jaar na jaar trekt de stad meer jongeren aan.  

Een evolutie die zich blijft doorzetten en die Antwerpen met 44.000 studenten bombardeert tot tweede grootste studentenstad 

van het land. Tegelijk is Antwerpen de snelst groeiende. De stad pakt uit met een jonge, moderne universiteit, aangevuld met 

tal van hogescholen. In deze stad kun je alles worden: er zijn liefst tweehonderd afstudeerrichtingen en er liggen tientallen 

campussen verspreid in en rond de stad. Waar de studenten zich ook nestelen, ze verbroederen vlot met de andere 

Antwerpenaars. Want of je nu student bent of niet: in Antwerpen is iedereen zo fier als een gieter. Deze stad biedt de ideale mix 

voor een fantastische studententijd. Dat maakt Antwerpen het hele jaar door een bruisende stad met karakter – een stad die 

alles heeft wat je nodig hebt. En meer!  

LUNCH

 

Fithap - Ontbijt -en lunch (Vlaamsekaai 48) 

Tinsel - Ontbijt- en lunchrestaurant (Vlaamsekaai 40) 

Smooth & Tasty - Belgische tot Thaise gerechten (Waalsekaai 54) 

Charlie’s - Koffiebar ontbijt, lunch, taart (Volkstraat 66)   

Kloonies - Ontbijt, lunch, aperobar (Kloosterstraat 183) 

Frituur Ellen - Veganistische snacks, halal & broodjes (Gillisplaats 3)

DINER 

 

Aldente - Zuiderse keuken (Vlaamsekaai 52) 

Bizie Lizie - Traditionele Belgische en Franse keuken (Vlaamse kaai 16) 

Kommilfoo - Mix van traditioneel en trendy food (Vlaamsekaai 17) 

Zoawang - Sushi (Scheldestraat 72)

APOTHEEK

Apotheek Brant (Lambermontplaats 16) 

Apotheek Zuiderkruis (Amerikalei 168) 

Apotheek Van Ghyseghem (Kloosterstraat 166)

SUPERMARKTEN

Carrefour (Pacificatiestraat 2) 

Delhaize (Museumstraat 38) 

Colruyt (Jonghelinckstraat 18)

HOSTEL/HOTEL

B&B Because the night (Verschansingstraat 55) 

Maison Emile (Emiel banningstraat 52) 

Antwerp museum suites (Schildersstraat 23) 

Hotel O Sud (Leopold de Waelplaats 32-34)

PARKEREN

Gedempte Zuiderdokken (Plein Vlaamsekaai) 

Parkeergarage Gerechtshof (Vlaamsekaai 95)

OPENBAAR VERVOER

Tram 4 vanaf Groenplaats, Halte Antwerpen Museum 

Tram 8 vanaf Centraal Station, Halte Bolivarplaats 

Bus 34 vanaf Rotterdamstraat, Halte Waterpoort

BANKEN 

KBC (Waalsekaai 4) 

ING (Waalsekaai 27) 

Belfius (Riemstraat 47) 

BNP Parisbas Fortis (Amerikalei 164)

DIENSTEN

Kapper: The Savage (Vlaamsekaai 62) 

Kapper: Sanké Antwerpen Zuid (Pacificatiestraat 97 ) 

Nagels: JNails & beauty (Vlaamsekaai 32) 

Nagels: Lakstore (De Burburestraat 2) 
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Inschrijvingen 



INSCHRIJVING

Ben je nieuw bij Make-up Designory? We besteden graag tijd 

aan onze eerste kennismaking en nodigen je uit in een van onze 

scholen. Of kom naar onze opendeurdag. Op de agenda? Wie, wat, 

waar, wanneer en hoe. Zo kom je àlles te weten over MUD. Samen 

met onze docenten neem je een kijkje in de leerplannen van de 

opleidingen. Ze vertellen je over het leven zoals het is bij MUD.  

Je krijgt ook een rondleiding en je ontmoet iedereen van onze school. 

Dat maakt jouw eerste lesdag een stuk aangenamer. Klikt het? Dan 

klinken we met een glaasje bubbels op jouw toekomst bij MUD. 

En kun je meteen een inschrijfformulier invullen. Daarmee verklaar 

je je akkoord met onze voorwaarden. Je ontvangt een schriftelijke 

bevestiging van je aanvraag tot inschrijving.

Deze introductie is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Lukt 

het niet om langs te komen? Schrijf je dan online in via mud.be. Ook 

achteraan deze catalogus vind je een inschrijfformulier. Het aantal 

deelnemers aan onze opleidingen is beperkt. Zo kan iedere docent 

je persoonlijk opvolgen en voldoende aandacht aan jou besteden. 

Wacht dus niet te lang met jouw inschrijving. Zit een groep vol? 

Jammer, maar daar blijft het bij. We maken geen extra groep. Zo krijg 

je alle kans op een sterke, persoonlijke begeleiding.

Jouw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot. Doe 

dit uiterlijk binnen de 14 werkdagen na de schriftelijke bevestiging van 

je inschrijvingsaanvraag. Betaal je niet of te laat? Dan bestaat er geen 

overeenkomst en moet je opnieuw een inschrijfformulier invullen. Het 

saldo betaal je uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de cursus. Je 

kunt ook kiezen voor maandelijkse betalingen gespreid over minimaal 

3 en maximaal 12 maanden met een eerste afbetaling uiterlijk 30 

dagen voor de aanvang van de opleiding. Je kan dan wel geen 

gebruikmaken van kmo-cheques of andere subsidies.

WISSELEN VAN SCHOOL  
OF OPLEIDING 

Na evaluatie kan Make-up Designory een transfer van studiepunten 

toestaan van de ene naar een andere MUD-school, ook in het 

buitenland. Zo kun je je opleiding verderzetten in een andere school 

of een ander land. Je kunt ook wisselen van opleiding of programma. 

Om in aanmerking te komen voor een transfer van studiepunten, 

moet je nieuwe opleiding of programma uitmonden in een certificaat 

of afronding op je oorspronkelijke school. Opleidingen die je 

voorafgaand hebt gevolgd, noteren we in je dossier. Alleen Make-up 

Designory kan toestemming geven voor een dergelijke transfer.

GELDIGHEID VAN MUD’S STUDIECERTIFICAAT  
IN ANDERE SCHOLEN

Wil je je opleiding verderzetten in een andere school op basis 
van je MUD-studiecertificaat? Opgelet! Het staat elke school vrij 
om je studiecertificaat al dan niet geldig te verklaren. Aanvaardt 
de nieuwe school jouw certificaat niet? Dan moet je een deel 



of het volledige programma opnieuw volgen. Overweeg jouw 
schoolkeuze dus goed vooraf. Misschien bestaan er betere 
mogelijkheden om je opleiding te voltooien. Neem altijd vooraf 
contact op met de school waar je je opleiding wilt verderzetten 
en bespreek de geldigheid van jouw studiecertificaat. Zo 
vermijd je onaangename verrassingen. 

EERSTE  
KENNISMAKING 

Kies je ervoor om bij Make-up Designory een opleiding te volgen? 

Slim! Want onze vakopleidingen visagie zijn een waardevolle 

investering in jezelf én in jouw toekomst. We vertellen je er graag 

alles over in een kennismakingsgesprek op school. Waarom spring 

je niet eens binnen tijdens onze opendeurdagen? Zo leren we elkaar 

beter kennen en weet je wat je wel en niet kunt verwachten. In alle 

eerlijkheid, want MUD is een open boek! Weet je wat je wil leren? 

Dan helpen we je graag om de juiste make-up opleiding te kiezen. 

We overlopen samen alle mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. 

Samen zoeken we de opleiding of het programma dat bij je past. Een 

bezoekje vooraf is niet verplicht, maar wel handig meegenomen. Zo 

maak je alvast kennis met je docenten en onze stafleden. Je krijgt ook 

een rondleiding op school en je ziet in welke leuke buurt je straks les 

volgt. Neem pen en papier mee. Dan kun je alvast wat nota’s nemen.

FINANCIËLE DIENSTEN

 

Make-up Designory (MUD) geeft informatie en begeleiding aan 

studenten over de verschillende financiële mogelijkheden om hun 

studie te bekostigen. We zoeken indien nodig een oplossing op 

maat van ieders budget.

MUD begrijpt dat de financiering van een opleiding niet altijd 

eenvoudig is. Daarom kun je de betaling spreiden over 3, 6 of 

12 maanden. Kies je voor een gespreide betaling over 6 of 12 

maanden? Dan zitten de administratiekosten verrekend in het 

bedrag. De gespreide betaling over 3 maanden is kosteloos.  

Overweeg dus zeker deze mogelijkheid als eerste.

LESGELD

 

Studenten die zich inschrijven bij MUD gaan akkoord met de 

financiële voorwaarden van onze school. Door je in te schrijven 

bevestig je dat je in staat bent om alle kosten te betalen van lesgeld 

en benodigdheden. Je betaalt eerst een voorschot, uiterlijk twee 

weken na je inschrijving. Dat kan via een overschrijving of met je 

kredietkaart. Het restsaldo moet uiterlijk 30 dagen voor je eerste 

lesdag op onze rekening staan. De make-up kit krijg je dan bij het 

begin van de eerste les.

 
 

BETALING

 

MUD aanvaardt overschrijvingen, bankcheques en de belangrijkste 

kredietkaarten (enkel online). Cash betalingen zijn niet mogelijk. Alle 

cheques moeten op naam staan van Make-up Designory. Gebruik 

voor je lesgeld en je make-up kit twee afzonderlijke cheques.  

Het innen van de cheques duurt ongeveer een week. 

LOOPBAANBEGELEIDING

Make-up Designory (MUD) verleent graag begeleiding aan studenten 

tijdens én na hun opleiding via het Jobboard. Onze diensten: MUD-

vacaturesite en lezingen over loopbaanontwikkeling. Make-up 

Designory geeft geen garantie op werk. Iedere make-up artiest is 

verantwoordelijk voor zijn of haar volgende job. De meeste make-

up artiesten vinden werk op verschillende manieren. Zo doe je ook 

uiteenlopende ervaringen op. Je kunt een job zoeken in de industrie, 

zoals in cosmetica, salons en spa’s, film, televisie, mode, theater 

en sociale evenementen. Afhankelijk van de job, het project en het 

budget kan de opdracht een dag of verschillende maanden in beslag 

nemen. Ook de werkuren variëren van een klassieke 8-urenwerkdag 

in cosmeticaverkoop tot dagen van 10 tot 14 werkuren op een 

filmset. De wereld van make-up artistry is creatief, divers, bijzonder 

ondernemend en competitief – wat zowel een uitdaging als een 

beloning kan zijn. Een gouden raad voor startende make-up artiesten 

die het willen maken in de industrie? Stel realistische doelen. 

Daarnaast is het belangrijk om jezelf goed te organiseren, je uitgaven 

op te volgen, je budget in de hand te houden, je netwerk uit te breiden 

en open te staan voor verschillende opportuniteiten. 

MUD organiseert ook lezingen over loopbaanontwikkeling voor 

studenten en afgestudeerden. De lezingen handelen over diverse 

loopbaan gerelateerde onderwerpen. Zo helpen we studenten om 

zich voor te bereiden op werk in de industrie, en creëren we een 

forum waar afgestudeerden, studenten en professionals uit de 

industrie ideeën uitwisselen en elkaar helpen. Deze lezingen zijn ook 

de ideale gelegenheid voor MUD-afgestudeerden om contacten te 

leggen met studenten en andere professionele make-up artiesten. 

Een sterk netwerk is de sleutel tot succes!

NON-DISCRIMINATIEBELEID 

Make-up Designory discrimineert niet in zijn toelatingsvoorwaarden, 

onderwijsprogramma’s en activiteiten op basis van ras, religie, geloof- 

of levensbeschouwing, huidskleur, nationaliteit, afstamming, geslacht 

(met inbegrip van zwangerschap, kinderen of gezondheidstoestand), 

fysieke of mentale handicap, burgerlijke status, leeftijd, seksuele 

geaardheid, gender, gender identificatie of uitdrukking, genetische 

informatie of op basis van een ander criterium beschermd door de 

wet.
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Afspraken



GEDRAGSCODE

 

De studenten, docenten en administratieve medewerkers die elkaar 

vandaag in onze school ontmoeten, zijn de professionals die morgen 

zullen samenwerken. Dat weten we bij Make-up Designory (MUD).  

En daarom hechten we veel belang aan een respectvolle, hoffelijke 

sfeer. We vragen onze studenten om hun schoolomgeving te 

behandelen zoals een werkomgeving. Concreet? Persoonlijke en 

professionele hygiëne, altijd en overal. Werkplaatsen en leslokalen 

die mogen gezien worden. Grondige reiniging van het materiaal, de 

werkplaats en de spiegels op het einde van elke lesdag. Respect voor 

de extra regels van iedere docent, zoals over het gebruik van gsm’s, 

eten in de klas, kauwgom, enz.

De cursussen van MUD zijn actieve, praktijkgerichte programma’s 

in een strikt professionele omgeving. Om het leerproces te 

optimaliseren, vragen we alle studenten om niet alleen als artiest, 

maar ook als model te fungeren. Ben jij de artiest? Dan ervaar je je 

opdracht alsof je écht aan het werk bent. Dat impliceert een aantal 

zaken, zoals beleefdheid en professionalisme, nette tools en een 

geordende werkplaats. Je moet je ook altijd bewust zijn van het 

comfort van het model. Controleer regelmatig of hij of zij voldoende 

kan ademhalen, en bescherm de kledij met een bedekking. Ben jij 

het model in de cursus make-up? Dan zit je perfect stil en rustig. 

Werk ook goed samen met de artiest, zonder dat je opmerkingen en 

advies geeft. MUD’s studenten gaan casual gekleed. Toch behoud 

je hetzelfde niveau van etiquette als vereist in een professionele 

werkomgeving. Ben jij het model? Dan is je gezicht het canvas  

van de make-up artiest.  

Krijg je huiswerk boven op je dagelijkse opdrachten in de klas? 

Dan verwachten we dat je die taak stipt uitvoert volgens de 

afgesproken timing. Zo krijg je een volledig studiecertificaat voor je 

opleiding. Lever je je taak te laat in? Dan krijg je maar de helft van de 

studiepunten. Ben je afwezig op de dag dat je je taak moet inleveren? 

Dan geef je het af op de eerste dag dat je terug naar school komt. Zo 

behoud je het recht op je volledige studiepunten. Loop je opdrachten, 

tests of lestijd van je opleiding mis door ziekte? Dan stelt je docent 

een plan op om de gemiste zaken in te halen, met bijkomende 

praktijkoefeningen. We raden je aan om alles in te halen terwijl je  

nog les volgt.  

OVERTREDING VAN DRUGS-  
EN GEDRAGSREGELS 

 

Elke school bepaalt zelf wat er gebeurt na een overtreding van het 

schoolreglement. De student kan bijvoorbeeld twee weken geschorst 

worden. Maar ook een definitieve uitsluiting is mogelijk. Voorbeelden 

van overtredingen: onder invloed zijn van drugs of alcohol; 

verkoop, gebruik of bezit van drugs of alcohol op het schoolterrein; 

ongehoorzaam of respectloos gedrag tegenover andere studenten, 

schoolpersoneel of stafleden; wapens meebrengen naar school; de 

wet overtreden; financiële verplichtingen niet nakomen. Na uitsluiting 

betaalt MUD geen inschrijvingsgeld terug. Uitgesloten studenten 

kunnen geen beroep doen op onze Jobboard. 

 

DISCIPLINAIRE PROCEDURE 

 

De student kan in beroep gaan tegen een disciplinaire sanctie.  

Het schriftelijke beroep wordt gericht aan de schooldirectie binnen 

de 3 dagen na de overtreding en bevat alle informatie over de 

aanleiding van de disciplinaire sanctie. De schooldirectie zal 3 

dagen na ontvangst van het beroep haar beslissing meedelen in 

een schriftelijk antwoord.

AANWEZIGHEIDSBELEID

 

MUD-studenten nemen hun klasverantwoordelijkheden professioneel 

op. Dat spreekt voor zich. Dat betekent dat je op tijd naar de les 

komt. Onze MUD-docenten en staf verwachten dat iedere student in 

het leslokaal is, met een ingerichte werkplaats en helemaal klaar voor 

het begin van de les. Zo installeren we gedragscodes en gewoontes 

die je helpen in je latere professionele loopbaan. Vermijd ook 

afwezigheden en vertragingen die de resultaten van je opleiding en 

curriculum negatief beïnvloeden.

Je moet minstens 90% van de lesuren aanwezig zijn om aanspraak 

te maken op een certificaat. Daarvoor is je fysieke aanwezigheid in 

de klas noodzakelijk. Dus vertragingen of afwezigheden kunnen nooit 

een excuus zijn. Elke vertraging wordt afgerond naar 15 minuten. 

Wanneer ben je te laat? Als je er niet bent bij de start van de les, na 

een pauze of na de lunch. Of als je de klas te vroeg verlaat. Word je 

een hele dag als afwezig geregistreerd? Dan noteren we voor die dag 

0 uren aanwezigheid.

Studenten die de minimale aanwezigheid van 90% niet behalen, 

maken geen aanspraak op een certificaat. Ben je te veel 

afwezig, dan riskeer je uitsluiting. Met behulp van een betalende 

inhaalsessie kan je de achterstand steeds inhalen. Haal je de 

minimale aanwezigheidsvereiste niet door ziekte? Dan kun je de 

gemiste leerstof inhalen door het lesmateriaal te recupereren via 

medestudenten, extra praktijkoefeningen uit te voeren of met behulp 

van een inhaalmoment. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de 

opleidingsverantwoordelijke en jouw docent(e). 

ANNULATIE VAN DE LES

 

Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat er een les niet 

doorgaat. Denk maar aan barre weersomstandigheden, ziekte of 

gebeurtenissen waarover de school geen controle heeft. 

VOLDOENDE STUDIEVOORTGANG

 
Jouw studievoortgang meten we aan de hand van deze criteria: 

 - Kwalitatieve standaard:  

Je behaalt 70% in de gevolgde opleiding op zowel huistaken  

als examen.

 - Kwantitatieve standaard:  

Je bent 90% van de lesuren aanwezig 

EVALUATIE

 

De opleidingen hebben een bepaalde volgorde en iedere student 

wordt geëvalueerd tijdens en op het einde van elke opleiding in zijn of 

haar programma.  

HERHALING VAN EEN OPLEIDING

 

In bepaalde uitzonderlijke gevallen krijg je de toelating om een 

opleiding nogmaals te volgen. In dat geval moet je zelf al het  

nodige materiaal voorzien. Het staat de school vrij om het lesgeld  

te laten vallen. Ook mag de school zelf beslissen om de attesten  

van de herhaalde opleiding op te tellen met de attesten van de 

eerste poging om de opleiding te volgen. Voorwaarde is dat de 

herhaalde opleiding binnen de maximale tijdspanne valt. Het 

nieuwe, definitieve attest wordt dan gebruikt bij de berekening  

van de studievoortgang.

PROBATIE EN UITSLUITING

 

De student die zich inschrijft voor een individuele opleiding of 

programma, moet afstuderen met een puntengemiddelde van 

70% of meer. Hij moet ook minimaal 90% van de lesuren aanwezig 

zijn. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan ontvang je een 

studiecertificaat. Het gaat over deze opleidingen: Level 1 Make-up 

Artist Program (Beauty Essentials), Level 2 Make-up Artist Program, 

Airbrush Make-up, Bridal Make-up, Studio Make-up, High Fashion 

Make-up Trends, Hairstyling Essentials, Portfolio Development, 

Special FX. De student die niet voldoet aan de afstudeervereisten 

voor een opleiding of programma, ontvangt geen certificaat. Attesten 

blijven onveranderd tot het moment dat de student voldoet aan de 

minimale afstudeervereisten. 

AFSTUDEERVEREISTEN

 
Om af te studeren, moet je voldoen aan deze voorwaarden:
 - 70% of meer behalen voor elke opleiding; 
 - 90% van de lesuren aanwezig zijn;
 - aan alle financiële verplichtingen van de school voldoen;
 - aan alle administratieve verplichtingen van de school voldoen. 

WAT ALS JE STOPT?

 

MUD engageert zich om iedere student te doen slagen en zijn 

ambities te helpen waarmaken. Jouw succes is ons succes. 

Ondervind je moeilijkheden in de les of heb je sommige technieken 

nog niet goed genoeg in de vingers? Spreek dan je docent aan en 

vraag extra begeleiding. Wacht daarmee niet te lang. Voor je het weet, 

is je achterstand té groot en kom je in problemen. Beslis je toch om te 

stoppen? Dan moet je alle openstaande en toekomstige facturen van 

de desbetreffende opleiding of programma betalen.

LESUREN

Een lesuur duurt 60 minuten.

KLACHTEN

 

MUD staat altijd open voor suggesties en ideeën van studenten. Ook 

voor klachten over de school hebben we een luisterend oor. Praat 

erover met een staflid, docent of personeelslid. Als het mogelijk 

is, bespreek je je klacht eerst met je docent. Het is zijn plicht om 

je klacht onder de aandacht te brengen van de schooldirectie, die 

verantwoordelijk is voor het onderzoeken en oplossen van alle 

schoolklachten overeenkomstig de klachtenprocedure van de school. 

Meer info over deze klachtenprocedure krijg je bij de schooldirectie.

SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD

 

Klachten over seksuele intimidatie of seksueel geweld worden 

gericht aan de vertrouwenspersoon op school. Die behandelt ze 

overeenkomstig ons beleid inzake seksuele intimidatie en seksueel 

geweld (zie verder).

VERBODEN GEDRAG

 

Het schoolbeleid verbiedt strikt seksuele of andere ongeoorloofde 

intimidatie of discriminatie alsook seksueel geweld, zoals hierboven 

beschreven. Seksuele of andere ongeoorloofde intimidatie of 

discriminatie omvat verbaal, fysiek of visueel gedrag gebaseerd op 

geslacht, ras, leeftijd, origine, beperkingen of een andere wettelijk 

beschermde basis:

Ongeoorloofde intimidatie of discriminatie omvat racistische 

bijnamen, scheldwoorden en beledigende opmerkingen, stereotypen, 

grappen, posters of cartoons gebaseerd op ras, origine, leeftijd, 

beperkingen, huwelijkse staat of andere wettelijk beschermde 

categorieën. 

KLACHTENPROCEDURE 

 

Heb je seksuele intimidatie of seksueel geweld gezien of zelf 

meegemaakt? Verwittig dan je docent of de vertrouwenspersoon 

op school zo snel mogelijk na het incident. De naam van je 

vertrouwenspersoon is Nathalie Baert. Je contacteert haar via 

nathalie@mud.be. Sta niet toe dat dit verboden gedrag verdergaat 

door het niet te rapporteren, ongeacht wie de dader is. De verbods-

bepalingen in ons beleid gelden voor iedere werknemer, freelancer, 

student, verkoper of andere persoon die zaken doet met de school. 

Geef alle details van het incident of de incidenten en de namen van 

de betrokken personen en eventuele getuigen om het onderzoek te 

vergemakkelijken. 

 

Alle klachten over een student worden opgevolgd door de 

vertrouwenspersoon. Zij evalueert de klacht(en) en identificeert 

eventuele patronen of systematische problemen die voorkomen 

tijdens het onderzoek. 
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NOODSITUATIES  
EN EERSTE HULP 

Politie en/of andere hulpverleners kunnen weet hebben van een 

incident of een andere noodsituatie die een risico inhouden voor de 

gezondheid en/of veiligheid van de schoolgemeenschap. Eenmaal 

de schooldirectie bevestigt dat er een noodsituatie is die een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gezondheid en veiligheid van 

enkele of alle leden van de schoolgemeenschap, zal de schooldirectie 

een dringende mededeling verspreiden. Als de hulpverleners van 

mening zijn dat de verspreiding van die mededeling nadelig kan zijn 

voor de slachtoffers of de noodsituatie, dan kan de schooldirectie 

wachten met de mededeling. Is er geen risico meer op nadelige 

gevolgen? Dan verspreidt de schooldirectie de dringende  

mededeling aan de schoolgemeenschap.

Studenten en stafleden ontvangen de dringende mededeling via 

sms, of via andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon, 

aankondigingen, affiches en sociale media. Ook bijkomende 

informatie voor de veiligheid van personeel en campus wordt op 

deze manier gecommuniceerd. Politie en/of andere hulpverleners 

helpen de schooldirectie beslissen wie de dringende mededeling 

zal ontvangen. In het algemeen ontvangen eerst de leden van de 

schoolgemeenschap in de onmiddellijke omgeving van de dreiging de 

mededeling. Latere berichtgeving kan een grotere groep viseren.

EVACUATIEPROCEDURE 

 

Een evacuatie van de school verloopt volgens procedure. Bij een 

alarm evacueert de docent alle studenten uit zijn leslokaal naar 

de dichtstbijzijnde nooduitgang. Het eerste personeelslid dat 

het gebouw verlaat, waarschuwt iedereen die naar binnen wil 

gaan. Eenmaal veilig buiten waarschuwt een personeelslid de 

alarmdiensten indien nodig. Daarna verwittigt hij de schooldirectie 

of de eigenaar van de onderneming. Als iemand een gewonde ziet 

liggen die niet kan bewegen, dan is het beter om eerst iedereen 

te evacueren en daarna de alarmdiensten te verwittigen. Is alles 

opnieuw veilig? Dan kunnen alle studenten terug naar binnen. De 

evacuatieprocedures worden jaarlijks herzien tijdens de teacher 

training.

MUD WORDT ALSMAAR BETER

 

Onze ambitie? Studenten zo goed mogelijk onderwijzen in make-up 

artistry. Daarvoor buigt een speciale adviescommissie zich om de 

twee jaar over ons curriculum. Zo garanderen we dat onze technieken 

en materialen representatief zijn voor de make-up industrie. De 

commissie bestaat uit professionals uit de make-up industrie en 

werkgevers die gefundeerde kritiek kunnen geven. Op basis van 

hun opmerkingen verbeteren we elk jaar ons curriculum. Zijn er dit 

schooljaar specifieke veranderingen? Die lees je op onze website.

STUDENT WORK: INE D'HOE



MUD Studio Gent Brabantdam 63, 9000 Gent, gent@mud.be 

MUD Studio Antwerpen Vlaamsekaai 57, 2000 Antwerpen, antwerpen@mud.be 

MUD Studio Kortrijk Lange Steenstraat 14, 8500 Kortrijk, kortrijk@mud.be

BEL GRATIS 

0800 62 440




