SE-N-SE
ESTHETISCHE LICHAAMSVERZORGING

• Je wil een opleiding om als verantwoordelijke in een schoonheidsinstituut het werk te
organiseren en te coördineren, o.a. in een zelfstandige zaak.
• Je bent gemotiveerd om je te specialiseren op het vlak van lichaams-, huid- en
gelaatsverzorging, voetverzorging en speciale maquillage.
• Je wil belangrijke praktijkervaring opdoen.
• In team een eigen salon opstarten, runnen en leren samenwerken, spreekt je aan.
• Je hebt interesse voor de nieuwste tendenzen in de snel evoluerende wereld van de
schoonheidsverzorging
• Je droomt ervan een kwaliteitsvolle service te bieden op maat van de klant.
Dan is de Se-n-Se richting Esthetische lichaamsverzorging je op het lijf geschreven!

Studieprofiel van de richting:
Is deze richting iets voor jou?
Zet jouw eigen inschatting van jouw
studieprofiel af tegenover dit van de
gekozen richting
Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2019.

LESSENTABEL SE-N-SE ESTHETISCHE LICHAAMSVERZORGING

Vakbenaming

Uren/Week

Godsdienst

2

Frans

2

Nederlands

2

Ondernemend project

2

Beheer en verkoop

2

Gelaatsverzorging - manicure

4

Lichaamsverzorging - Speciale behandelingen

8

Voetverzorging

1

Speciale maquillage

2

Stage

7*

Toegepaste wetenschappen

2

Totaal

34

*Wekelijkse stagedag en 1 week blokstage
• In dit specialisatiejaar Secundair na Secundair leer je de recentste
schoonheidsbehandelingen en -trends en in team werken. Je oefent je in commercieel,
eigentijds en klantgericht denken, met veel aandacht voor deskundig advies en het
welbevinden van de klant.
• Je ontwikkelt tal van ondernemingscompetenties doordat je op school in team een eigen
schoonheidssalon opstart. Je neemt zelf de organisatie en de verantwoordelijkheid voor
jullie instituut in handen. Onder andere het bijhouden van klantenadministratie, kiezen uit
het aanbod van professionele producten, voorraden beheren, tarieven bepalen, reclame
maken… komen aan bod.
• Ook op stage en via workshops, professionele demo's en firmabezoeken (waaronder
een meerdaagse naar Aken) doe je heel wat praktijkervaring op.
• Na dit jaar ben je volledig klaar om later de leiding te nemen in een schoonheidsinstituut,
om je eigen zaak te starten of voor hogere studies.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.viso-roeselare.be
Datum opmaak: mei 2019.

