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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BEAUTY PROFESSIONAL - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING
ONTDEK ALLES OVER SCHOONHEIDSVERZORGING, ESTHETIEK EN BEAUTY!

OMSCHRIJVING

Introductie
Wil jij op een periode van één jaar het beroep van schoonheidsspecialiste / beauty professional aanleren vanuit de praktijk? Dan is deze voltijdse dagopleiding de
juiste keuze.
Dankzij stages en de praktijkgerichte aanpak van onze docenten, die het reilen en zeilen kennen uit hun eigen salon, ben jij na deze opleiding klaar om van start te
gaan als schoonheidsspecialiste of je eigen salon op te starten.
De lessen gaan door op werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. Dit zijn minimum 24 lesuren (zes lessen van vier lesuur) per week.

Omschrijving
Als schoonheidsspecialist 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 gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, manicure en ontharing tot het aanbrengen van make-up,
verzorgen van de gezonde voet 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,
gespecialiseerde voetzorg 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. De opleiding werd
zodanig opgebouwd om dit te kunnen realiseren en volledig te kunnen aansluiten bij jouw interesses en toekomstplannen.

Optievak 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, vermeld je best expliciet bij je inschrijving dat je het optievak mee wenst te volgen.
Modules die je dient af te leggen:
Module Manicure (incl. Soak Off)
Module Acrygelnagels
Module Gelnagels
Module Acrylnagels
Module Nail Art
Module Salon Shape Training
Eindproef kunstnagelstylist
Kostprijs:
Het optievak kost €1427,80 incl. BTW
Het inschrijvingsgeld bevat:
Pakket met producten, instrumenten en vijlen
Dual Wave uithardingslamp
Gebruik klassikale freestoestellen
Gebruik klassikale nail art
Sommige zaken worden klassikaal ter beschikking gesteld. Wil je deze zelf aan te kopen om meteen te kunnen oefenen in de praktijk? Dan geven wij hieronder
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graag nog een richtprijs mee.
Freestoestel + freeskoppen (richtprijs €300)
Extra kleurtjes (€10/kleur)

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent minimum 18 jaar of moet aan de leerplicht voldaan hebben.
Je wenst het statuut van student te behouden.
Je hebt nog recht op het groeipakket (kinderbijslag).
Je wenst het beroep op een zo kort mogelijke tijd te leren.

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
Indien je het volledige programma van een voltijdse dagopleiding volgt kan je het recht op het groeipakket (kinderbijslag) behouden.
Wat zijn de voordelen?
Officiele certificering door de Vlaamse overheid
Boeiende mix van theorie en praktijk
Behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag)
Je blijft fiscaal ten laste van je ouders
Grote kans op onmiddellijke tewerkstelling
F.A.Q.
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
de gezonde voet en het doorverwijzen naar de gespecialiseerd voetverzorger, conform het officiële competentieprofiel van een schoonheidsspecialist.
Voor gespecialiseerde (medische) voetverzorging verwijzen we je naar de opleiding Gespecialiseerd voetverzorger in voltijdse dagopleiding of avondopleiding.
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?
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.
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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
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.
Doorheen de lessenreeks wordt er gebruik gemaakt van e-learning.
Doorheen de lessenreeks worden enkele opdrachten gemaakt om uit te voeren naast de geplande lesuren. De docent zal deze tijdens de lessenreeks concreet
toelichten.
Er zal regelmatig gevraagd worden om bepaalde modellen mee te brengen, om de nodige technieken op te kunnen oefenen.
In het begin van de lessenreeksen oefen je op elkaar. We vragen dan ook om voor de start van de module 'manicure' uw eigen nagels kunstnagelvrij te maken.
Binnen deze opleiding worden 2 weken (76u) stage ingebouwd in het 2de semester.
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.

PROGRAMMA
Beauty Professional:
ONTHARINGSTECHNIEKEN - 52u
Verschillende soorten producten, materialen en technieken
Ontharing van de verschillende zones

GELAATSVERZORGING BASISTECHNIEKEN - 60u
Hygiëne
Deontologie
Communicatie
Producten en materialen
Basis gelaatsverzorging en -massage

GELAATSVERZORGING GESPECIALISEERDE TECHNIEKEN - 64u
Speciale maskers
Dieptereiniging
Apparatuur

MANICURE - 28u
Anatomie en pathologie van de nagel
Diverse technieken handverzorging
Nagelverzorging bij beschadigde nagels en huid
Laktechnieken

LICHAAMSVERZORGING - 64u
Cosmetisch storende aandoeningen
Apparatuur
Peeling, scrub, pakking
Wellness
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LICHAAMSMASSAGE - 52u
Verschillende massagegrepen
Massagetechnieken per lichaamsregio

VOETVERZORGING BASISTECHNIEKEN - 60u
Materialen en instrumenten
Technieken en volgorde van behandeling
Basisverzorging van de gezonde voet
Herkenning van wrat, schimmel, diabetes, reuma...

MAKE-UP BASISTECHNIEKEN - 40u
Kleur en morfologie
Product en materiaal
Aanbrengen van dag- en avondmake-up
Correcties

ALGEMENE ANATOMIE - e-learning (12u coaching + 2u examen)
Studie van de verschillende lichaamstelsels: bloedvaten-, lymfe-, ademhalings-, spijsverterings-, zenuw-, beenderen-, spierstelsel + de huid

COSMETOLOGIE - 28u
Definitie, oorsprong en vormen van cosmetica
De huid ifv cosmetica
De huid en de zon
Toxicologische aspecten van cosmetische bereidingen
Parfumkennis
Verkoopstechniek

ALGEMENE PATHOLOGIE - 20u
Lymfe- en immuunstelsel
Beenderenstelsel
Verteringsstelsel
Huid
Zenuw- en spierstelsel

STAGE - 76u
EINDPROEF - 1u
Eindwerkbundel opmaken
Stage-opdrachten
Presentatie van eindwerk
Beroepsspecifieke kennis

Succesvol ondernemen:
BASIS MARKETING - 24u
Personal Branding
Opstellen Marketingplan
Digitale Marketing
Futureproof ondernemen
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BASIS FINANCIËN - 32u
Basis boekhouden
Financiering
Opstellen Financiëel Plan
Kostprijsberekening
REGELGEVING EN OPSTARTFORMALITEITEN - 20u (4u e-learning + 16u campusleren)
Opstartformaliteiten
Ondernemingsvormen
Wetgeving en verzekeringen
Commerciële administratie
WORK-LIFE BALANCE - 8u
Work-life Balance
ONDERNEMERSCHAPSDAGEN - 3 dagen

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)
MANICURE EN SOAK OFF - 36u (4u e-learning + 32u campusleren)
Via een digitaal leerpad maak je kennis met de anatomie en pathologie van de handen en nagels, de huidige hygiëneprincipes binnen de moderne nagelstudio,
onthaal van klanten, ergonomie,... .
Op de campus leer je onder begeleiding een nagelverzorging uitvoeren van A tot Z! Tijdens de nagelverzorging vijlt men de nagels in de gewenste lengte en vorm en
verwijdert men de velletjes langs de nagel. Vervolgens worden de nagels afgewerkt met soak-oﬀ gel. Dit 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 Als kers op de taart, kun je je klanten
verwennen met een uitgebreide en deugddoende hand- en onderarmmassage en/of een spa-manicure met paraffine.
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ACRYGELNAGELS - 40u
Acrygel is de nieuwste technologie binnen de kunstnagelstyling. Acrygel is een combinatie van gel en acryl. Het voelt lichter aan voor de klant, maar is ook duurzaam
en sterk. Acrygel is daarom dan ook de beste module om te proeven van de kunstnagelwereld. Je leert kunstnagels plaatsten vanaf nul en leert verlengen met tips en
sjablonen. Je maakt kennis met full color, french manicure en babyboom applicaties. Tot slot leer je de kunstnagels bijwerken op een manier waarbij de gezondheid
van de natuurlijke nagel gewaarborgd wordt.
ACRYLKUNSTNAGELS - 40u
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 kunt 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.
GELKUNSTNAGELS- 40u
Gelkunstnagels is de meest gevraagde kunstnageltoepassing vanwege de voordelen:
Ze zijn flexibel en kunnen ook toegepast worden op klanten met zwakke nagels.
Ze zijn geurloos en verkleuren niet.
Ze zijn altijd doorzichtig en geven een hoogglans.
Tijdens de 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 kunt 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. Tot slot leer je een kostprijsberekening maken en krijg je tips & trics hoe je deze service
kunt integreren in jouw zaak.
NAIL ART - 20u
SALON SHAPE TRAINING - 20u
EXAMENS & EINDPROEF
De examens spreiden zich over de ganse opleiding. Na elke module vindt een tussentijdse evaluatie plaats om jouw evolutie af te toetsen aan de leerdoelstellingen.
Bovendien vindt op het einde van de opleiding de eindproef plaats.
De eindproeg bestaat uit een salondienst van 4u waar je twee klanten dient te behandelen.

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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