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Begin maart ging de splinternieuwe Langmair Academy voor 

permanente make-up van start. Hiermee gaat een grote droom 

van vakcollega Rebecca Langmair in vervulling. Daarnaast was 

ze met haar instituut New Skin in Houten ook genomineerd voor 

de Beauty Award 2017. 

‘Langmair Academy is 
een droom die uitkomt’

Perfectionistisch
Rebecca Langmair is sinds 
1998 schoonheidsspecialist en 
richtte zich in haar bedrijf al 
snel op huidverbetering. “Ik ben heel perfectionistisch. De klant moet 
altijd tevreden naar huis gaan. Als ik iets doe, moet het goed zijn en 
wil ik er de hoogst haalbare opleiding voor hebben gedaan. Ik vind 
het belangrijk om voor alles wat ik doe een erkenning te hebben in 
de vorm van diploma’s of een keurmerk. Alleen dan kan de consu-
ment zien waar ik voor sta. Ik wil professioneel zijn in alles wat ik 
doe. Acht jaar geleden heb ik de specialisatie pmu gedaan, maar daar 
leer je vooral de oude technieken. Het vak heeft zich vooral in Azië 
enorm ontwikkeld. De moderne hairstroke-techniek met mesjes voor 
de wenkbrauw ziet er heel natuurlijk uit. Met een natuurlijke haarim-
plant en heel fijne haartjes die niet van echt zijn te onderscheiden. De 
wenkbrauwen moeten er niet uitzien als een zebrapad! 
In de Langmair Academy besteed ik daar veel aandacht aan. De haar-
tjestechniek en de wenkbrauwvorm oefenen we eerst met potlood. Het 
is heel belangrijk om dat goed in je hoofd te hebben. We oefenen ver-
volgens met mesjes en ook met apparaat (eenpunts-naaldmodule) op 
kunsthuid. Als je de techniek goed beheerst krijg je – zelfs met apparaat 
- een heel natuurlijk resultaat waar mensen ontzettend blij mee zijn. De 
vraag naar deze behandeling is enorm. Ik heb in mijn instituut nu drie 
medewerkers en er komt een vierde bij omdat we het bijna niet kunnen 
bijbenen. Hier ligt dus een grote markt voor schoonheidsspecialisten.”

Rebecca Langmair heeft een roerige tijd achter de rug, maar inmiddels 
staat haar bedrijf goed op de rails en timmert ze hard aan de weg met 
haar opleidingsinstituut voor permanente make-up. We spreken haar 
in haar instituut in Houten, tevens de uitvalsbasis van het nieuwe op-
leidingsinstituut. “De focus van mijn opleiding ligt in het goed beheer-
sen van de basistechniek en op de hairstroke-techniek, ook wel mi-
croblading genoemd. Dat miste ik in het huidige opleidingsaanbod.”

Passie
Permanente make-up (pmu) is een grote passie van Rebecca. Ze is 
sinds  2009 gespecialiseerd in pmu en volgde ook in het buitenland 
diverse opleidingen. “In Nederland miste ik in de opleidingen die ik 
volgde, de diepgang om mijn pmu-techniek te verbeteren en goed te 
beheersen. Bijvoorbeeld om een goede wenkbrauw te zetten met hai-
stroke-techniek, waarbij je met een mesje haar voor haar tekent. Dat 
is best lastig. In het buitenland, en dan voornamelijk Azië, zijn ze daar 
heel goed in. Ik heb daar een inspirerende masterclass gevolgd, mijn 
personeel daar vervolgens zelf in opgeleid en er in mijn instituut een 
grote klantenkring mee opgebouwd. 
Als je het goed kunt, is pmu een enorme omzetmaker voor je instituut. 
Mensen komen uit het buitenland naar ons toe voor natuurgetrouwe 
wenkbrauwen met hairstrokes. Meestal komen klanten hier via mond-
tot-mond reclame. Ik kreeg ook veel vraag van vakcollega’s om deze 
techniek te leren. Zo is het idee ontstaan om zelf een opleidingsinsti-
tuut te beginnen.”

Instituut

Voorbeeld van wenkbrauw met haistrokes, voor en na. 

4 1N O . 6  S C H O O N H E I D S S P E C I A L I S T

Opleidingen
Op de Langmair Academy kunnen zowel beginners als gevorderden 
hun  permanente make-up skills ontwikkelen en verbeteren, schrijft 
Rebecca op haar website. Cursisten kunnen ook privélessen volgen. In 
maart is de eerste groep cursisten van start gegaan. “Wij bieden uitge-
breide lessen waarin wij diep in gaan op de techniek om perfect mooie 
hairstroke te kunnen maken. In onze Academy kun je terecht voor alle 
PMU skills als: PMU Brows, Eyeliner en mooie Full Lips technieken. Ui-
teraard komen in de opleidingen ook de regelgeving en de ggd-normen 
aan de orde. Cursisten slagen alleen als ik vind dat ze de techniek goed 
beheersen. Is dat niet zo, dan geven we geen diploma af maar gaan we 
net zo lang door tot het goed is. Die kwaliteitsgarantie, daar sta ik voor.”

Eigen productlijn
Rebecca ontwikkelde ook een eigen lijn pmu-pigmenten, apparatuur 
en speciale mesjes voor Hairstrokes (Langmair PMU-Artist). De lijn 
pmu-pigmenten bestaat uit meer dan tien verschillende kant- en klare 
kleuren voor Hairstrokes, Lippen en Eyeliners. Het door Rebecca ont-
wikkelde pmu-apparaat biedt opties voor verschillende naaldmodules. 
“Ik wil als opleidingsinstituut een compleet pakket kunnen aanbieden. 
Zo wil ik ook voorkomen dat mensen die hier de opleiding hebben 
gevolgd, vervolgens met kwalitatief minder goede producten pmu-
behandelingen geven die wel mijn kwaliteitslabel dragen. Bovendien 
is het ook zo dat als je zoveel permanente make-up behandelingen 
geeft als wij hier in ons instituut doen, het voordeliger is om een eigen 
productlijn te hebben. De lijn is ontwikkeld om de mooiste Natural 
Brows, Full lips en Eyeliners te creëren. Het zijn mooie pigmenten in 
kant-en-klare flesjes. Je hoeft dus niet zelf te mengen”, vertelt ze trots.

Marketing en franchise
Naast de genoemde pmu-opleidingen is het ook mogelijk om bij de 
Langmair Academy marketingtrainingen te volgen om direct je omzet 
te verhogen. Rebecca: “Hierbij kijken we vooral ook hoe je snel veel 
pmu-klanten naar je salon kunt krijgen. Ook dat is natuurlijk belang-
rijk. Als je de theorie en praktijklessen goed hebt afgerond, krijg je een 
diploma die van jou een erkende pmu-specialist maakt. Met dit diplo-

ma kun je eventueel je specialisaties behalen bij ANBOS/Kwaliteits-
centrum. Deze specialisatie is alleen te behalen indien je ook in bezit 
bent van een schoonheidsspecialisten diploma (niveau 3 of niveau 4).”
Rebecca hanteert een soft franchise-concept, waarbij het betreffende 
instituut het label ‘Langmair PMU-artist’ mag dragen. Rebecca: “Wie 
alle benodigde diploma’s heeft behaald in onze Academy en onze pro-
ducten en apparatuur gebruikt, kan zich aansluiten bij ons netwerk 
en het label dragen. Dit moet echt een kwaliteitslabel zijn. Je instituut 
wordt dan een Unique Selling Point als een Langmair – PMU-artist. 
Je instituut krijgt dan een eigen vermelding op onze website en wij 
verwijzen direct klanten naar jouw instituut door. Daarnaast krijg je 
ook extra kortingen bij de inkoop van materialen.”

Beauty Award
Naast alle voorbereidingen voor de Langmair Academy besloot Re-
becca ook mee te doen aan de Beauty Award 2017, in de categorie 
Beautysalon van het Jaar met meer dan 3 fte’s. Ze heeft dus een drukke 
periode achter de rug, maar meedoen én een nominatie in de wacht 
slepen maakten het meer dan waard. “Voor mij is dit een enorme er-
kenning voor wat ik doe. De afgelopen jaren waren privé niet makke-
lijk, maar ik ben er sterker en wijzer door geworden. Mijn bedrijf staat 
er, mijn team staat er en ik ben super trots op mijn nieuwe opleidings-
instituut. Dit geeft mij de kans alles wat ik heb geleerd, door te geven 
aan een nieuwe generatie vakcollega’s. Dat geeft me veel voldoening.”

Rebecca geeft de 

bekende youtuber Dionne 

een behandeling.

Lezerskorting!
Speciaal voor lezers van vakblad Schoonheidsspecialist geeft 
Rebecca een eenmalige korting op de opleiding. Dit is een 
eenmalige korting van € 50 euro op de Basisopleidingen of 
Microblading/Meisjestechniek-opleiding, geldig tot en met 
30 september 2017. Indien je iemand introduceert, ontvang 
je eenmalig een korting van € 100 euro op de Microblading/ 
Meisjestechniek of All Round opleidingen.


