
TRAININGEN

LEVEL 1
AUTHORIZED DERMAPEN PROVIDER

Dag 1
Authorized Theorie training deel 1 

(voorheen Basis theorie)

Dag 2
Authorized Theorie training deel 2 

(voorheen Gevorderde theorie)
 

Toets 
Level 1 Authorized Theorie

Dag 4
Authorized Praktijk training 

Eindtoets 
Level 1 Authorized 

Werk je al met MG-Collectie + Uber Peels?

Dag 5
Advanced Dermaceuticals training

(MG-Collectie + CBD
+ LED Mask + Uber Peel) 

 

Eindtoets
Level 2 Advanced

 

Bekijk video LED

NEE JA

Dag 6
Advanced praktijk training 
(totaal protocol CBD Elixer +

MG-collectie +
Uber Peel + LED) 

Dag 6
Advanced praktijk training 
(totaal protocol CBD Elixer +

MG-collectie +
Uber Peel + LED) 

 

Eindtoets
Level 2 Advanced

 

Eindtoetsen 
Level 1 Authorized 

+ Level 2 Advanced 
 

Toets
Masterclass

DP Master toets 
(combi eindtoets Authorized 
+ Advanced + Masterclass)

 

Alles oude stijl gevolgd, 
   behalve masterclass.  

 

Dag 7
Masterclass 

Alles oude stijl gevolgd, 
   inclusief masterclass.  

 

Dag 8
Master finale

(casussen/rondetafelgesprekken)

Dag 8
Master finale

(casussen/rondetafelgesprekken)

Dag 3
Authorized DP Dermaceutical 

videoles 
(voorheen Basis DP producten)
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LEVEL 2
ADVANCED DERMAPEN PROVIDER

LEVEL 3
MASTER DERMAPEN PROVIDER



Level 1 - Authorized Dermapen Provider
Level 2 - Advanced Dermapen Provider
Level 3 - Master Dermapen Provider

Dag 1, 2, 5 en 7 zijn online trainingen die live worden gegeven en
plaatsvinden via Zoom.
Dag 4 en 6 zijn praktijkdagen en vinden plaats op locatie.
Dag 8 is eveneens op locatie.
Dag 3 is een videoles die in de Dermapen Academy staat. 
Alle toetsen vind je ook in de Dermapen Academy

Om onze Dermapen-gebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen hebben
we een uitgebreide trainingskalender samengesteld waarmee zowel
nieuwe, maar ook bestaande en ervaren Dermapen-gebruikers hun huidige
kennis kunnen uitbreiden. 

Vanaf september 2022 worden de trainingen aangeboden op basis van 
3 verschillende levels:

Elk level bevat één of meerdere theorietrainingen (online) en één
praktijkdag.

De trainingen zijn opeenvolgend te volgen, maar aanmelden voor
trainingen van een volgend level is pas mogelijk als je alle trainingen van
een voorgaand level hebt afgerond en hebt afgesloten met een positief
toetsresultaat. De eindtoets van ieder level staat in de Dermapen Academy. 
Daar vind je ook alle informatie om je te kunnen aanmelden voor de
trainingen van een volgend level.

Een praktijkdag kan je pas volgen als ALLE theoriedagen van dat level zijn
gevolgd en met een toets positief zijn afgerond.
Houd daar dus rekening mee in je planning!

Voor de Dermapen Academy ontvang je persoonlijke inloggegevens 
op het moment dat je de eerste toets gaat maken.

TRAININGEN

TOELICHTING

Heb je al eerdere trainingen gevolgd en wil je jouw kennis opfrissen en zo
een nieuw certificaat krijgen voor jouw Aansprakelijkheidsverzekering?
Dan is het ook mogelijk om een Refresh training te volgen, waarmee je een
nieuw certificaat voor jouw Aansprakelijkheidsverzekering krijgt.
Je kunt je via de website opgeven voor de Refresh training

Deze Refresh training vervangt niet de trainingen van bovenstaande 
levels 1 t/m 3.

Tijdens de Refresh Training (die live online via Zoom wordt gegeven)
worden de belangrijkste onderdelen van de Dermapen behandeling
herhaald. Denk hierbij aan indicaties, contra-indicaties, het samenstellen
van kuren. Dit alles komt samen tijdens het bespreken van casussen, zodat
de theorie in praktijk kan worden omgezet en jij als behandelaar weer up
to date bent volgens het Dermapen protocol.
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REFRESH TRAINING

Bij je aanmelding voor een training dien je de BEDRIJFSNAAM te vermelden. 

Als je een medewerker van je salon/kliniek wilt aanmelden, vermeld dan bij
“Mijn gegevens” DE NAAM EN HET E-MAILADRES VAN DIE MEDEWERKER.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JE AANMELDING

In verband met de automatisch gegenereerde gepersonaliseerde certificaten zijn
de volgende zaken van belang:

       Dit kun je doen door bij je bestelling te kiezen voor ‘Zakelijke bestelling’. 
       Indien de bedrijfsgegevens niet zijn vermeld kunnen we je aanmelding helaas    
       niet verwerken.

       Het is van belang dat elke afzonderlijke medewerker die aangemeld wordt met  
       zijn/haar persoonlijke e-mailadres staat geregistreerd.
       Dit om ervoor te zorgen dat de inloggegevens van de Dermapen Academy en 
       de mails over de trainingen bij de juiste persoon terecht komen en niet op het 
       algemene e-mailadres van de salon.

https://www.dermapenbenelux.nl/trainingen/#refresh

