
 
 

 

 

PhiBrows Premium Opleiding 

 

Bedankt voor uw interesse in de PhiBrows Premium Opleiding! 

 

Algemeen 

Microblading is een geheel nieuwe techniek binnen de wereld van semi-

permanente make-up (PMU). Een techniek met een unieke werkwijze, 

waarbij 3D haartjes (hairstrokes) worden getekend die zo echt lijken, dat ze 

nauwelijks te onderscheiden zijn van echte haartjes. Deze opleiding start 

met een twee daagse live workshop en heeft als doel de deelnemers 

vertrouwd te maken met deze techniek. Deze opleiding is anders dan de 

traditionele pmu-opleidingen waarbij wordt gewerkt met een PMU-

machine. Dit betreft een manuele techniek, waarbij aan de hand van 

disposable tool(s) haartjes (strokes) worden getekend, die niet te onderscheiden zijn van echte haartjes.   

 

Craft Master 

De opleiding bestaat echter uit een langer traject dan de twee live 

dagen. De deelnemers blijven 6 maanden lang, dagelijks in contact 

met de master (instructeur) via de ‘Craft Master’ Applicatie. De App, 

is het online leer en werkboek van deelnemers. Via de applicatie 

krijgen de deelnemers toegang tot alle theorie (o.a. hygiëne, 

huidtypes, pigmenten, hoe om te gaan met instrumenten, tekenen 

van de vorm etc.) met veel foto en video materiaal. De App bestaat 

naast de theorie, uit 12 levels (opdrachten) die gepasseerd dienen te 

worden, om de microblading opleiding te voltooien. Via de app 

sturen de deelnemers foto’s van de  gemaakte opdrachten, waarop 

door de master gepersonaliseerd feedback wordt gegeven (1 op 1). 

Zodra een level is gepasseerd, gaat de deelnemer naar een  volgend 

level. Op deze manier ontwikkelen de deelnemers stap voor stap hun 

microblading vaardigheden.   



 
 

 

 

 

Als alle 12 levels succesvol zijn gepasseerd, ontvangt de deelnemer het “Golden Certificate” en wordt deze 

opgenomen op de wereldkaart van de PhiBrows Artiesten. Voor meer informatie en werking van de Craft 

Master Applicatie, zie: CRAFT MASTER 

 

Programma 

De opleiding start met een tweedaagse live workshop. De eerste dag staat o.a. in het teken van de theorie, 

hygiëne, teken van de vorm en tekenen van de hairstrokes. Op de tweede dag wordt onder begeleiding van 

de PhiBrows Master gewerkt op een live model, wat tot doel heeft de deelnemers te laten ervaren hoe het 

is om te werken op echte huid (o.a. tekenen van de vorm, beoordelen huidtype etc.). 

 

Dag 1: 

 Theorie 

 Hygiëne 

 Golden ratio en het tekenen van de vorm van de wenkbrauw  

 Tekenen van de strokes (haartjes) 

 Video materiaal 

 Tekenen van de strokes op skin simulation (latex) 

 Craft Master Applicatie 

 

Dag 2:  

 Microblading in de praktijk 

 Experimenteren met tools 

 Oefenen op een (eigen) live model  

 Q&A (vraag en antwoord) 

 

Voor een korte illustratie hoe de tweedaagse live workshop eruitziet, zie hieronder voor een korte video: 

PhiBrows Training - YouTube 

 

 

https://www.phi-academy.com/wp-content/themes/bootstrap-basic/video/mastercraft/mastercraft.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=gsrlKD_gUSQ


 
 

 

 

Certificaat 

Aan het eind van de tweedaagse live workshop, ontvangen alle deelnemers een officieel PhiBrows 

certificaat van succesvolle deelname. Om een gecertificeerd PhiBrows artiest te worden (Golden 

Certificate) en op de PhiBrows wereldkaart te worden opgenomen, dient de deelnemer aan te kunnen 

tonen dat hij of zij in staat is: 

1 strokes op latex simulatie te kunnen tekenen; 

2 een symmetrische vorm van de wenkbrauwen op een live model te kunnen tekenen; 

3 strokes op een live model te kunnen aanbrengen (behandeling op een live model). 

 

Bovenstaande stappen worden aangetoond door het succesvol passeren van de alle levels in de Craft 

Master applicatie. De gemiddelde tijd die nodig is voor het verkrijgen van dit certificaat, ligt tussen de 2 en 

3 maanden. Dit staat gelijk aan ongeveer 150 uur oefenen (gemiddeld  12,5 uur per week). Wanneer minder 

wordt geoefend, kan dit traject langer duren. 

 

Vooropleiding 

Om deel te nemen aan de PhiBrows Premium Opleiding is geen speciale vooropleiding verreist. Dit is een 

opleiding voor beginners.  

 

Technische ondersteuning 

De PhiBrows Academy zorgt voor een constante technische ondersteuning: via de Craft Master applicatie, 

via het Facebook forum (PMU & Microblading World Community) en ook via de officiële dermatoloog van 

PhiBrows dr. Vladimir Zec, aan wie de deelnemer vragen kunnen stellen bij specifieke huidaandoeningen 

en problemen. De Academy biedt mogelijkheden om door te groeien tot Royal- en Master Artist.  

 

Kosten 

De totale kosten van de opleiding bedragen € 2.400,-. Hierbij zijn inbegrepen: de Premium Starters Kit 

(waarmee circa 80 tot 90 behandelingen kunnen worden uitgevoerd), 6 maanden real-time ondersteuning 

door de PhiBrows Master Nadina Besic en toegang tot de Craft Master applicatie (theorie,  

 



 
 

 

foto-materiaal, video-materiaal hoe behandelingen dienen te worden uitgevoerd). Tevens krijgen de 

deelnemers toegang tot 5 Online cursussen: Shading Lecture, Hygiëne Cursus, Skin Expert, Frist Class 

Service en Get More Clients. De extra cursussen zullen de deelnemers helpen een vliegende start te maken.  

N-Academy is erkend als een officieel opleidingsinstituut. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW. 

 

Gemiddeld vragen gecertificeerde PhiBrows artiesten tussen de € 200 en € 450 per behandeling, dit 

betekent dat je met 1 klant per week de investering in 1 tot 2 maanden hebt terug verdiend.   

 

De Premium Starter Kit bestaat o.a. uit: 

 30 x Blade and Shade Disposable Tool 

 1 x Microblading Advanced Late Training Kit 

 50 x PhiBlades U 304 

 x PhiWipes Asept 

 x PhiWipes MakeUp Remover 

 1 x Skin Candy After Care Balm 

 2 x Skin Candy Anti Shock 

 1 x Skin Candy Sun Sweat Protection After Care 

Cream 

 1 x Skin Candy Scar Coverage 

 50 x Skin Candy Mondose Balm 

 12 x PhiBrows Premium/ Professional Pigmenten   

 1 x Stroke Marker 

 1 x PhiGlow Holder 

 1 x BB Compass 

 1 x Scissors and Tweezers 

 1 x Mirror 

 1 x Sunglasses 

 2 x PhiBrows Drawing Pencil 

 

 

 



 
 

 

 

 

Grand Master 

Deze opleiding wordt verzorgd door Grand Master Nadina Besic. 

 

Nadina heeft zelf de opleiding tot PhiBrows Artiest voltooid in 

Maart 2016, waarna ze in September 2016 tot de eerste Royal 

Artiest van Nederland is benoemd. Een half jaar later is ze tot 

eerste PhiBrows Master van Nederland benoemd.  

 

In 2021 heeft Nadina als een van de eerste Masters, de hoogste 

en meest eervolle titel van PhiAcademy ontvangen: de titel Grand 

Master of Honour. Deze titel wordt toegekend aan Masters die door hun inzet, loyaliteit en zorg voor hun 

studenten, de PhiAcademy op beste beste wijze hebben gepresenteerd en gepromoot.  Een titel die boven 

alle titels staat. 

 

De stappen die Nadina in de korte periode heeft gemaakt tonen de mogelijkheden aan die iedere student 

heeft binnen de PhiBrows familie. Iedere gecertificeerde student heeft de mogelijkheid om een Royal 

Artiest, Master Assistant en uiteindelijk een Master te worden. Door middel van kritische en opbouwende 

feedback wordt de student begeleid om een volwaardig PhiBrows artiest te worden. Nadina is een master 

die haar studenten uitdaagt om maximale uit hun potentie te halen. Haar uiteindelijke doel is om TROTS te 

zijn op haar studenten! 

 

Modellen 

Voor de tweede dag, dienen de deelnemers zelf voor een geschikt model te zorgen. De reden hiervoor is, 

omdat een normale microblading behandeling uit 2 afspraken bestaat. Namelijk, de eerste afspraak voor 

het plaatsen van de haartjes en de tweede afspraak (na 6-8 weken) voor een touch-up behandeling. Als de 

deelnemer op een eigen model werkt, kan deze dus na 6-8 weken de tweede behandeling zelf uitvoeren, 

hierbij kan meteen worden geëvalueerd hoe de eerste behandeling is geheeld, hoe de kleur is geworden, 

en of iets  dient te worden gecorrigeerd. Dit is uiteraard zeer interessant voor de leerervaring. Voordat met 



 
 

 

de touch-up behandeling wordt begonnen, kan overleg worden gepleegd met de master, zodat deze de 

deelnemer optimaal kan begeleiden bij de touch- up behandeling.  

 

Algemene eisen model: 

- Niet zwanger, of borstvoeding geven 

- Volledig gezond 

- Geen chronische huidziekten (bijvoorbeeld eczeem) 

- Geen contactallergie 

- Geen bestaande PMU 

- Geen diabetes 

- Geen gebruik retine creme (voor acne) 

- Geen plastisch chirurgie, fillers, botox in de afgelopen 3 maanden 

- Bij voorkeur niet ouder dan 45 jaar 

 

Lunch 

Lunch is inbegrepen bij de workshop. 

 

Aanmelding 

Aanmelding voor de opleiding kan plaatsvinden door een email te sturen naar: info@n-academy.nl of via 

de volgende link: AANMELDEN of door het invullen van het aanmeldings-/ inschrijf formulier op onze 

website. Om deel te nemen aan de opleiding dient een aanbetaling van € 250 te worden voldaan. Door 

middel van de aanbetaling, reserveert de deelnemer een plek voor de opleiding.  

 

 

 

Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing  (www.n-academy.nl/avw). Bij de aanmelding 

voor een van onze trainingen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 

 

mailto:info@n-academy.nl
https://www.n-academy.nl/aanmelden-phibrows
http://www.n-academy.nl/avw

