Wellness & Lifestyle - Tweede graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
2A People is een meerwaarde, maar zeker geen must. Wanneer je graag wenst te beginnen in Wellness & Lifestyle is er geen
specifieke vooropleiding vereist.
Daarnaast is het wel een pluspunt als je handig, leergierig alsook een grote interesse hebt in de schoonheidszorgen.

Profiel van de richting
De studierichting Wellness & Lifestyle is het vroegere Bio-esthetiek.
Wellness & lifestyle biedt naast een algemene vorming een theoretisch-praktische opleiding in de
schoonheidsverzorging. Een wetenschappelijke basis, met nadruk op chemie en biologie, ondersteunt de praktijk. Je krijgt
een belangrijk pakket praktische en technische vakken en minder algemene vakken. Je wordt opgeleid tot
schoonheidsspecialist(e).
Je leert over de verzorging van gelaat, handen, voeten en lichaam, aspecten van haarverzorging en make-up. De
praktijkvakken worden wetenschappelijk onderbouwd door toegepaste biologie (menselijk lichaam) en chemie. Je leert de
mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch omgaan met reclame. Je leert materialen en
apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren.

Sociale vaardigheden zijn eveneens belangrijk. Er wordt verwacht dat je gevoel voor schoonheid hebt en handig bent.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen dagelijks met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen binnen onze volledige People-pijler is een Chromebook
verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook huren of kopen.
Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

Mogelijke vervolgopleiding

Wellness & schoonheid in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

