#220091

#BEAUTY EN WELLNESS

BEAUTY PROFESSIONAL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 653,40 incl. BTW

ONTDEK DE WONDERE WERELD VAN SCHOONHEID EN WELLNESS.

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze opleiding wordt aangeboden in onderstaande formules:
•Avond: 2 jaar op basis van 2 lessen/week van 18u30-22u
•Dag: 2 jaar op basis van 1 lesdag/week van 8u30-16u30 op vrijdag

Omschrijving
Als schoonheidsspecialist(e) heb je een passie voor esthetiek en ben je een expert in het verzorgen en het ontspannen van het lichaam en gelaat van je klanten. Tijdens
deze opleiding leer je alle kneepjes van het vak: van gelaats- en lichaamsverzorging tot epilatie, het aanbrengen van make-up en het uitvoeren 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.
In twee jaar stoomt ons ervaren docententeam jou klaar tot Beauty Professional. Tijdens een stage van 40u in het tweede jaar, maak je kennist met het reilen en zeilen
van het runnen van een schoonheidssalon. Eens je diploma op zak kan je je eigen salon opstarten of aan de slag bij een schoonheidssalon, parfumeriezaak, cosmetisch
bedrijf of wellnesscenter.
Na het volgen van deze opleiding kan je je nog verder gaan specialiseren in kunstnagelstyling, voetverzorging, verschillende soorten massage, make-up artist, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is geschikt voor iedereen:
met een ruime interesse voor beauty, wellness, ...
die aan de slag willen als schoonheidsspecialist(e) of beauty professional
met een gezonde ondernemingsgeest

Voorkennis
Je hebt geen voorkennis nodig om deze opleiding te volgen.

Toelatingsvoorwaarden
Je moet minimum 18 jaar zijn of voldaan hebben aan de leerplicht.

Methodologie
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 af en toe gevraagd worden om bepaalde modellen mee te brengen, om de nodige technieken op te kunnen oefenen.

PROGRAMMA
Onderstaande vakken komen aan bod tijdens deze 2-jarige opleiding:
1ste jaar:
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Algemene anatomie - Afstandsleren (e-learning)
Manicure (7 sessies)
Cosmetologie (7 sessies)
Gelaatsverzorging basistechnieken (15 sessies)
Lichaamsmassage (13 sessies)
Ontharingstechnieken (13 sessies)
2e jaar:
Lichaamsverzorging (16 sessies)
Algemene pathologie (5 sessies)
Make-up basistechnieken (10 sessies)
Gelaatsverzorging gespecialiseerde technieken (16 sessies)
Voetverzorging basistechnieken (15 sessies)
Stage (40u)
Eindproef (1 sessie)

PRAKTISCH
2 jaar vanaf vrijdag 30/09/2022 - Brugge

Begindatum

Lesdata

30/09/2022

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Getuigschrift
Na het voltooien van dit traject ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Indien je dit traject combineerde met Succesvol Ondernemen, ontvang je een diploma uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het gebruik van grondstoffen (crèmes, maskers, hars, make-up,...) zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Daarnaast dienen om de opleiding te kunnen volgen, nog een manicureset, pedicureset, make-up penselen, handdoeken, een schort en klein werkmateriaal
aangekocht te worden. De richtprijs hiervoor bedraag ongeveer €800 gespreid over twee cursusjaren.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

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
Na het voltooien van dit traject ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
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Indien je dit traject combineerde met Succesvol Ondernemen, ontvang je een diploma uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het gebruik van grondstoffen (crèmes, maskers, hars, make-up,...) zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Daarnaast dienen om de opleiding te kunnen volgen, nog een manicureset, pedicureset, make-up penselen, handdoeken, een schort en klein werkmateriaal
aangekocht te worden. De richtprijs hiervoor bedraag ongeveer €800 gespreid over twee cursusjaren.

Lesdata voor Brugge vanaf zondag 18/09/2022

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
Na het voltooien van dit traject ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Indien je dit traject combineerde met Succesvol Ondernemen, ontvang je een diploma uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het gebruik van grondstoffen (crèmes, maskers, hars, make-up,...) zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Daarnaast dienen om de opleiding te kunnen volgen, nog een manicureset, pedicureset, make-up penselen, handdoeken, een schort en klein werkmateriaal
aangekocht te worden. De richtprijs hiervoor bedraag ongeveer €800 gespreid over twee cursusjaren.

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 29/09/2022

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
Na het voltooien van dit traject ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Indien je dit traject combineerde met Succesvol Ondernemen, ontvang je een diploma uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het gebruik van grondstoffen (crèmes, maskers, hars, make-up,...) zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Daarnaast dienen om de opleiding te kunnen volgen, nog een manicureset, pedicureset, make-up penselen, handdoeken, een schort en klein werkmateriaal
aangekocht te worden. De richtprijs hiervoor bedraag ongeveer €800 gespreid over twee cursusjaren.
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