#110876

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BEAUTY PROFESSIONAL - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1528,23 incl. BTW

ONTDEK ALLES OVER VERZORGING, ESTHETIEK EN BEAUTY!

OMSCHRIJVING

Introductie
Als schoonheidsspecialist(e) heb je een passie voor esthetiek en ben je een expert in het verzorgen en het onstpannen van het lichaam en gelaat van je klanten.
Tijdens deze opleiding leer je alle kneepjes van het vak: van gelaats- en lichaamsverzorging, manicure en epilatie tot het aanbregen van make-up en het geven van een
professionele massage. Alle activiteiten worden grondig ingeoefend tijdens de praktijklessen op de campus. Daarnaast specialiseer je je in de werking en eﬀecten van
cosmetische producten zodat je je klanten met raad en daad kunt bijstaan.
Een hedendaagse schoonheidsspecialist is multidisciplinair en volop in evolutie. Naast het aanbieden van gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, make-up,
esthetische voetverzorging aangevuld met een sterke productkennis, verruimen zelfstandige schoonheidsspecialistes hun horizon door ook kunstnagels, medische
pedicure en tal van andere disciplines te integreren binnen hun beroepsvaardigheden.
Onze opleiding wil deze trend voor blijven zodat de verwachtingen van de arbeidsmarkt en van toekomstige klanten volledig ingelost worden.
Om dit te realiseren werd de opleidingsstructuur aangepast zodat deze volledig kan aansluiten bij jouw interesses en toekomstplannen.
In de voltijdse dagopleiding Beauty wordt de volledige opleiding Schoonheidsspecialiste aangeboden in één jaar. Op het einde van de opleiding ontvang je het
erkende diploma van 'schoonheidsspecialist'. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de beroepsvaardigheden van kunstnagelstylist te integreren binnen dit
opleidingspakket. In een optioneel tweede jaar bestaat de mogelijkheid om ook de beroepscompetenties van gespecialiseerd voetverzorger (medische pedicure)
aan te leren.

Praktische informatie:
De volledige opleiding duurt 1 jaar. Je hebt gemiddeld 20u per week les.
Door de opbouw van deze voltijdse opleiding behoud je het statuut van student en je ouders het recht op de groeipremie (kinderbijslag) gedurende de ganse opleiding.
Lesplaatsen: deze opleiding wordt aangeboden in Campus Brugge of Campus Kortrijk.
Lesmomenten:vallen op weekdagen, telkens van 8u30-12u en van 13u-16u30.
Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen ingericht.

Toelichting Optie Kunstnagelstyling:
Parallel met de opleiding Beauty kun je kiezen voor het optievak Kunstnagelstylist. Hierdoor kun je deze beroepsvaardigheden combineren in deze éénjarige opleiding.
Gezien de plaatsen hiervoor beperkt worden, dienje expliciet bij inschrijving te vermelden indien je deze bijkomende beroepsvaardigheid wenst te integreren.
De optie kunstnagelstylist bestaat uit verschillende deeltrajecten, die je dient af te leggen:
Optie nagelstylist basis:
Module Manicure
Module Acrygelnagels
Kostprijs €629,20 (grondstoffen en Dual Wave lamp twv €500 inbegrepen)
Optie nagelstylist gevorderd:
Module Gelnagels
Module Acrylnagels
Kostprijs €544,50 (grondstoffen twv €360 inbegrepen)
Optie nagelstylist perfectie (optioneel):
Module Nail Art
Module Salon Shape Training
Kostprijs €254,10 (grondstoffen twv €125 inbegrepen)
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Eindproef kunstnagelstylist:
De eindproef kan enkel afgelegd worden na het volgen van zowel optie nagelstylist basis als optie nagelstylist gevorderd.

Externe stage:
Binnen deze opleiding worden 2 weken (76u) stage ingebouwd in het 2de semester.
Stage biedt de toekomstige professional heel wat voordelen: je doet werkervaring op, oriënteert jezelf en je leert de aangeleerde technieken toepassen binnen een
professionele context. Een stage-werkervaring staat bovendien mooi op jouw cv. Zeker wanneer je stagementor jouw attitudes en competenties via een referentie
onderschrijft.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in verzorging. Je hebt voldoende ondernemingsgeest om de uitdaging van een zelfstandig beroep aan te gaan.
Je kunt het recht op het groeipakket (vroegere kinderbijslag) enkel behouden indien je het volledige programma (inclusief succesvol ondernemenondernemerschapsskills) volgt.
Jouw voordelen op een rij:
Officiele certificering door de Vlaamse overheid
Boeiende mix van theorie en praktijk
Je blijft fiscaal ten laste van je ouders (behoud van het groeipakket - het vroegere kinderbijslag)
Grote kans op onmiddellijke tewerkstelling

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
De lessen worden in het Nederlands gegeven. Een goeie kennis van het Nederlands is een voorwaarde om deel te kunnen nemen.

Bijkomende info
VEELGESTELDE VRAGEN:
Wordt er binnen dit lessenpakket Beauty ook voetverzorging aangeboden?
Ja, binnen de opleiding tot schoonheidsspecialiste vormt Esthetische Voetverzorging een afzonderlijk vak van 60 uur.
Hierin wordt echter geen medische voetverzorging aangeboden. De aangeboden kennis en vaardigheden van voetverzorging beperken zich tot het behandelen van
eelt en likdoorns, conform het oﬀiciële competentieprofiel van een schoonheidsspecialist. Voor medische voetverzorging verwijzen we je naar de opleiding
Gespecialiseerd voetverzorger waarin dit wel uitgebreid aan bod komt. De opleiding Gespecialiseerd Voetverzorger kan aansluitend op deze opleiding worden gevolgd
in dagopleiding (1 jaar) of avondopleiding (2 jaar).
Ook na een tussenpauze van één of meerdere jaren kunt u na het beëindigen van de opleiding Beauty opteren voor een bijkomend jaar Gespecialiseerd Voetverzorger
in dag- of avondonderwijs.
Moet er tijdens dit opleidingstraject ook externe stage gelopen worden?
Ja. In het eerste deel van het opleidingstraject gaat alle praktijk door in de praktijklokalen van Syntra West. In het tweede deel van het traject zal je een externe
(onbezoldigde) stage afleggen in een instituut naar keuze. Hierdoor krijg je een goed beeld van de vereiste beroepscompetenties en kan de training beter gelinkt
worden naar de realiteit.
Moeten we als cursist vaak voor modellen zorgen?
Ja, je zal regelmatig gevraagd worden om een model mee te brengen.
Zijn er nog bijkomende kosten waarbij men rekening dient te houden?
Ja, aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van handdoeken en divers klein werkmateriaal. Dit materiaal gebruik je gedurende
de volledige opleiding en kan je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 700 euro.
Op de eerste lesdag ontvang je een lijst van alle benodigdheden via diverse groothandelaren. Indien je reeds over één of meerdere van deze zaken beschikt dien je deze
uiteraard niet nogmaals aan te kopen. Je kan zelf kiezen waar je deze materialen aankoopt, nadat de docenten jou tijdens de eerste les specifieke toelichting en
duiding hebben gegeven.
Ik beschik reeds over heel wat werkmateriaal. Ben ik verplicht om dit via Syntra aan te kopen?
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Neen, op de eerste les van de module ontvang je een lijst met benodigdheden. De praktijkleerkrachten zullen deze lijst toelichten en aandachtspunten meegeven. Je
kan de materialen aankopen bij een groot- of kleinhandel naar keuze. Indien je al over één of meerdere van deze zaken beschikt, dien je deze uiteraard niet nogmaals
aan te kopen.
Moeten er nog examens afgelegd worden voor een centrale examencommissie?
Neen, na het slagen voor de praktische eindproef ben je in orde voor de sectorale beroepskennis. Gezien onze leerdoelstellingen geijkt, gecontroleerd en erkend zijn,
dien je dus geen externe examens meer af te leggen.

Methodologie
De examens spreiden zich over het volledige cursusjaar.
Kort voor en kort na Nieuwjaar worden tussentijdse examens gepland.
Op het einde van het schooljaar vindt de eindproef plaats: je verdedigt jouw eindwerk voor het vaste docententeam en een extern jurylid.
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
De opleiding duurt 1 jaar.
ONTHARINGSTECHNIEKEN (13 SESSIES)
Verschillende soorten producten, materialen en technieken
Ontharing van de verschillende zones
GELAATSVERZORGING BASISTECHNIEKEN (15 SESSIES)
Hygiëne
Deontologie
Communicatie
Producten en materialen
Basis gelaatsverzorging en -massage

GELAATSVERZORGING GESPECIALISEERDE TECHNIEKEN (16 SESSIES)
Speciale maskers
Dieptereiniging
Apparatuur
MANICURE (7 SESSIES)
Anatomie en pathologie van de nagel
Diverse technieken handverzorging
Nagelverzorging bij beschadigde nagels en huid
Laktechnieken

LICHAAMSVERZORGING (16 SESSIES)
Cosmetisch storende aandoeningen
Apparatuur
Peeling, scrub, pakking

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 3 VAN 6

#110876

Wellness

LICHAAMSMASSAGE (13 SESSIES)
Verschillende massagegrepen
Massagetechnieken per lichaamsregio

VOETVERZORGING BASISTECHNIEKEN (15 SESSIES)
Materialen en instrumenten
Technieken en volgorde van behandeling
Eelt
Likdoorn
Herkenning van wrat, schimmel, diabetes, reuma...

MAKE-UP BASISTECHNIEKEN (10 SESSIES)
Kleur en morfologie
Product en materiaal
Aanbrengen van dag- en avondmake-up
Correcties

ALGEMENE ANATOMIE -AFSTANDSLEREN (E-LEARNING)
Studie van de verschillende lichaamstelsels: bloedvaten-, lymfe-, ademhalings-, spijsverterings-, zenuw-, beenderen-, spierstelsel + de huid

COSMETOLOGIE (7 SESSIES)
Definitie, oorsprong en vormen van cosmetica
De huid ifv cosmetica
De huid en de zon
Toxicologische aspecten van cosmetische bereidingen
Parfumkennis
Verkoopstechniek

ALGEMENE PATHOLOGIE (5 SESSIES)
Lymfe- en immuunstelsel
Beenderenstelsel
Verteringsstelsel
Huid
Zenuw- en spierstelsel

STAGE (76U)
EINDPROEF - VERDEDIGING EINDWERK VOOR EEN JURY

SUCCESVOL ONDERNEMEN- ONDERNEMERSSCHAPSKILLS (90u)
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INHOUD OPTIEVAK KUNSTNAGELSTYLIST
Parallel met de opleiding Beauty kun je in campus Brugge en Kortrijk kiezen voor het optievak Kunstnagelstylist. Hierdoor kan je onderstaande beroepsvaardigheden
combineren in deze éénjarige opleiding!

SOAK-OFF - 20u
Soak-oﬀ (in de volksmond ‘gelish’) is een product dat wordt aangebracht als nagellak, maar de stevigheid biedt van gel. Het product is makkelijk aan te brengen op de
natuurlijke nagels en blij ongeveer 3 à 4 weken mooi. Deze manicuretechniek biedt tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor jouw salon. Soak-oﬀ betekent
afweekbaar, het verwijderen van dit product is - zoals de naam reeds doet vermoeden – zeer eenvoudig en eﬀicient. De populariteit van soak-oﬀ is de laatste jaren
enorm toegenomen. Deze opleiding is dan ook een must voor elke manicurist en nagelstylist!

ACRYLKUNSTNAGELS - 72u
Tijdens de module acrylkunstnagels ga je aan de slag met acryl. Deze materie hee tal van voordelen, het is niet alleen de goedkoopste techniek om uit te voeren, ze
hee ook een natuurlijke look en feel en is zeer sterk. Je krijgt inzicht in het proces en uitleg omtrent de gebruikte producten. Je leert de nagels verlengen met tips en
sjablonen, waarna je acrylkunstangels aanbrengt in full color of french. Je kan een bestaande set acrylnagels bijwerken. Tevens proef je van enkele basis nail arttoepassingen en krijg je een introductie freestechnieken om sneller en eﬀiciënter te werken. Ten slotte leer je een kostprijsberekening maken en krijg je tips & trics hoe
je deze service kan integreren in jouw zaak.
GELKUNSTNAGELS - 56u
Tijdens deze module gelkunstnagels ga je aan de slag met gel: dit is een gelei-achtige substantie die je met een penseel op de natuurlijke nagel aanbrengt en die
uithardt met behulp van een UV- of ledlamp. Je krijgt inzicht in het proces en uitleg omtrent de gebruikte producten. Je leert de nagels verlengen met tips en
sjablonen, waarna je gel aanbrengt in full color of french. Je kan een bestaande set gelnagels bijwerken. Tevens proef je van enkele basis nail art-toepassingen en krijg
je een introductie freestechnieken om sneller en eﬀiciënter te werken. Ten slotte leer je een kostprijsberekening maken en krijg je tips & trics hoe je deze service kan
integreren in jouw zaak.
EINDWERKBEGELEIDING EN EINDPROEF (12u +1u)

PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 19/09/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 19/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Als je deze opleiding met succes beëindigt, ontvang je een getuigschrift of diploma, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Als je het optievak Kunstnagelstyling met succes beëindigt, ontvang je hiervan eveneens een getuigschrift of diploma, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Jouw professionele mogelijkheden zijn zeer gevarieerd. Je kan onder meer:
je eigen zaak starten in hoofd- of bijberoep
aan de slag als vertegenwoordiger van een cosmeticabedrijf
aan de slag als medewerker van een wellness of kuuroord
aan de slag als medewerker van een parfumeriezaak
aan de slag als medewerker van een wellness of kuuroord
...
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Prijsinfo
Grondstoffen (oa. Babor, Diego della Palma, Kryolan, ...) zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van een manicureset, visagiepenselen, handdoeken, schort en divers klein
werkmateriaal. Dit materiaal gebruik je gedurende de volledige opleiding en kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs
hiervoor bedraagt 700 euro.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 19/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Als je deze opleiding met succes beëindigt, ontvang je een getuigschrift of diploma, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Als je het optievak Kunstnagelstyling met succes beëindigt, ontvang je hiervan eveneens een getuigschrift of diploma, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Jouw professionele mogelijkheden zijn zeer gevarieerd. Je kan onder meer:
je eigen zaak starten in hoofd- of bijberoep
aan de slag als vertegenwoordiger van een cosmeticabedrijf
aan de slag als medewerker van een wellness of kuuroord
aan de slag als medewerker van een parfumeriezaak
aan de slag als medewerker van een wellness of kuuroord
...

Prijsinfo
Grondstoffen (oa. Babor, Diego della Palma, Kryolan, ...) zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van een manicureset, visagiepenselen, handdoeken, schort en divers klein
werkmateriaal. Dit materiaal gebruik je gedurende de volledige opleiding en kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs
hiervoor bedraagt 700 euro.

DOCENT
Onze docenten zijn één voor één vakspecialisten met een eigen zaak die door hun jarenlange ervaring borg staan voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.
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