Niveau en leerweg

Duur

Regio

Niveau 3 - BOL

3 jaar

Emmen

Schoonheidsspecialist

Als Schoonheidsspecialist help je anderen bij hun uiterlijke verzorging. Meestal maak je eerst een huidanalyse, waarna je het
gezicht en/of lichaam behandelt. Ook geef je advies over huidverzorgende producten of behandelingen.

Schoonheidsspecialist
Vakken en keuzedelen
Mensen voelen zich vaak goed als ze er verzorgd uitzien. Als schoonheidsspecialist kun jij daarvoor zorgen. Tijdens de
opleiding leer je op basis van huidanalyses de meest voorkomende behandelingen voor het gezicht en lichaam uit te voeren.
Zo reinig en verzorg je de huid en breng je make-up aan. Daarnaast werk je tijdens de lessen met huidverzorgende producten
en de bijbehorende apparatuur.

Vakken:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Theorie schoonheidsverzorging
Praktijk schoonheidsverzorging
Anatomie/fysiologie
Nederlands
Engels
Rekenen
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Burgerschap
DC Fit

Extra informatie praktijklessen:
De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van je opleiding. Tijdens deze lessen oefen je wat je geleerd hebt op echte
modellen. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je voldoende modellen meeneemt.

Keuzedelen:

■
■
■
■
■
■

Engels
Visagie
Nagelstyling
Hairstyling
Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening
Klantcontact en verkoop

Na de opleiding
Nog niet bekend

Stage / Leerwerkplek

Bij de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) ga je naar school en doe je praktijkervaring op tijdens je stage. Stage wordt ook
wel beroepspraktijkvorming genoemd. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven vind je op stagemarkt.nl.

Leersalon op school
Samen met je medestudenten run je onze eigen leersalon Beautypoint, waar je verschillende gezichts- en
lichaamsbehandelingen uitvoert. De salon is gevestigd in je eigen schoolgebouw en je hebt meestal te maken met vaste
klanten. Hier kan je praktijkervaring op doen in een vertrouwde omgeving, je krijgt veel verantwoordelijkheid en voldoende
ruimte om te oefenen voor je toetsen.

Aan het werk
Na het afronden van deze opleiding kan je aan de slag als schoonheidsspecialist of als accountmanager van een bepaald
product. Mogelijke werkplek: - Beautysalon - Welnesscentrum - Parfumeriezaak - Cosmetica-afdeling van een warenhuis Eigen schoonheidssalon

Onze begeleiding
Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Tijdens je opleiding krijg je een loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er) die je
begeleidt bij je studievoortgang en ontwikkeling. Je kunt altijd terecht bij jouw LOB’er.
Misschien heb je daarnaast ook behoefte aan aanvullende begeleiding. Drenthe College heeft een uitgebreid netwerk van
professionals binnen en buiten de school. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van hulpvragen op allerlei vlakken. Denk
bijvoorbeeld aan financiële, persoonlijke of gezondheidsproblemen of een bepaalde vorm van Passend Onderwijs. Je staat er
nooit alleen voor!

Verder studeren
Bij Drenthe College kan je verder studeren aan de opleiding Allround Schoonheidsspecialist.

Versnellen of intensiveren
Het is mogelijk om jouw opleiding te versnellen of intensiveren. Dit hangt af van jouw ervaring en inzet. Dit doe je in overleg met
jouw loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er).
DC plus is de verzamelnaam voor alle extra activiteiten die je bij Drenthe College kunt doen naast je opleiding. Zoek je meer
uitdaging of wil je jezelf ontwikkelen? Dan zijn er diverse excellentie-trajecten. Denk bijvoorbeeld aan Skills, Topacademie en
stagelopen in het buitenland.

Toelatingseisen
Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

■
■
■

Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4
Mbo-diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma

Leslocaties

■

Ubbekingecamp 1

Lesgeld
Ga je voltijd studeren en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wettelijk lesgeld aan DUO. Naast het lesgeld zijn
er ook kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke schoolspullen, boeken en licenties. Kijk op de site van DUO voor de actuele
studiekosten.

Boeken en overige kosten
- Boeken en licenties leerjaar 1 € 530,66 - Werkset € 113,70 - Materialen € 205,- - Excursies en kleding € 91,30

Open huis en meer

Aanmelden

DC helpt jou graag bij het maken van een studiekeuze.
Kom naar ons Open Huis, loop een dag mee of ga in
gesprek met een docent. Het hele jaar door bieden wij
verschillende events aan. Kijk voor de datums en
mogelijkheden op drenthecollege.nl/events

Heb jij je keuze gemaakt voor een mbo-opleiding?
Meld je dan nu aan via onze website:
drenthecollege.nl/aanmelden


Contact


WhatsApp
06 3022 9732

Bel ons
088 1884444



Volg ons












Stuur een mail
info@drenthecollege.nl

