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SCHOONHEIDSSPECIALIST (BOL, MBO)
BOL - NIVEAU 3

In het kort
Leerweg / Niveau

Duur

Start

BOL / 3

2,5 jaar

Eind augustus 2021

Locatie

Lesgeld

Crebonummer en naam

Utrecht

€ 1.216-

25404
Schoonheidsverzorging
(Schoonheidsspecialist)

Kretadreef 61

Wat doe je in dit beroep?
Jij weet alles over uiterlijke verzorging. Als schoonheidsspecialist zorg je er graag voor dat iemand zich goed voelt en er
goed uitziet. Je kent de basisbehandelingen, zoals lichaams- en gezichtsmassage en manicure.

Is dit iets voor mij?
Als jij met mensen praat, kijk je ook goed naar hun uiterlijk. Wat zijn hun sterke of minder sterke kanten? Hoe kun je
inspelen op de behoeften van de klant? Als schoonheidsspecialist ben je met je handen en met mensen bezig. De opleiding
is dan ook erg praktijkgericht. Je oefent en krijgt les in moderne praktijklokalen. Je verzorgt en adviseert mensen graag
zodat ze weer stralen. Ben je ook nog commercieel en ondernemend, dan is deze opleiding iets voor jou.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je alles over hoe je schoonheidsbehandelingen geeft. Ook krijg je les in het runnen van een bedrijf.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op stage.
Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je
dus jouw eigen toekomst vorm.
Bij het Beauty College leiden we je zo hoog mogelijk op. Je opleiding stopt niet op niveau 3, maar je studeert verder voor
niveau 4. Na drie jaar heb je dan je diploma op niveau 4. Zo heb je betere kansen op de arbeidsmarkt. Stroom je toch liever
uit op niveau 3, dan is dat ook mogelijk.
Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:
Schoonheidsbehandelingen uitvoeren, waaronder
cosmetische behandelingen: hand-, nagel- en voetverzorging
gelaatsbehandelingen
lichaamsbehandelingen
Algemene vakken:
Nederlands
Engels
Rekenen

Leren, Loopbaan en Burgerschap
Sport
Keuzedelen:
Pedicure
Sportmassage
Visagie
Coaching bij voeding en beweging
Wellness & Sauna
Klantcontact en verkoop

Stage
Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Je doet ervaring op bij een
schoonheidssalon, drogisterij of parfumerie. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Het eerste jaar loop
je één dag stage in de week. Het tweede en derde jaar is dat twee dagen in de week.

Na je opleiding
Na twee-en-een-half jaar studeer je af als schoonheidsspecialist en kun je een eigen bedrijf beginnen. Met je diploma kun je
ook gaan werken in een beautyfarm, op een cruiseschip of in de cosmeticabranche als verkoper. Of je studeert verder
binnen het mbo. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
Of een diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Kennismaken
Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep,
het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen
van opdrachten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt
gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat jij nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

Aanmelden
Na je aanmelding nemen we contact met je op voor een kennismaking.

Kosten opleiding
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een
bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2021 - 2022: € 1.216,-.
Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via
STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook
aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn.
Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website.
Tijdens je studie schaf je leermiddelen zoals boeken en materialen aan. De kosten hiervan zijn als volgt:
Leerjaar 1: € 550,Leerjaar 2: € 50,Leerjaar 3: € 150,Vanaf het eerste leerjaar heb je ook bedrijfskleding [schort] nodig. Deze kost €29,-.
Afhankelijk van welke keuzedelen je kiest, komen er kosten bij. Die liggen tussen de € 30,- en € 70,-.
Verder heb je voor deze opleiding een laptop nodig.
Je krijgt een materialenpakket in bruikleen van school. Als je het diploma behaalt, mag je het materialenpakket houden*.

*Als je tussentijds stopt met de opleiding dien je het pakket compleet weer in te leveren.

BEAUTYPLEIN
Op het Beauty College oefen je in moderne praktijklokalen en werk je mee in de schoolsalon, het BEAUTYPLEIN. Alles wat
je leert, kun je direct in de praktijk brengen. In het tweede en derde jaar van de opleiding begeleid je zelfs de eerstejaars
studenten in ons BEAUTYPLEIN.

Heb je een vraag?
06 - 54 98 74 89

studieinfo@rocmn.nl

088 2333 444

@roc_midden_nederland

www.beautycollege.nu

