Wellness & schoonheid (Schoonheidsverzorging) - Derde graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist, maar wanneer je Wellness & Lifestyle in de tweede graad hebt gevolgd,
is dit een pluspunt.

Profiel van de richting
De studierichting Wellness & Schoonheid is het vroegere schoonheidszorgen.
Je wordt opgeleid tot schoonheidsspecialiste. Tijdens deze studierichting leer je over de verzorging van gelaat, handen,
voeten en lichaam alsook komen er aspecten van van haarverzorging en make-up ruimschoots aan bod.
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 belangrijk. Er wordt verwacht dat je gevoel voor schoonheid hebt en handig bent.
Je leert de huid onderzoeken in functie van een behandelingsplan op maat van de klant. Je leert op een correcte manier
omgaan met je klant met aandacht voor zijn welbevinden. Je leert hem informeren en advies geven over aangepaste producten
en behandelingen. Uitvoeren van klantendiensten in onze salons komt dan ook veelvuldig aan bod.
Hoger onderwijs is één van de mogelijkheden na je studies.

Stage
De leerlingen die het zesde middelbaar Welness & lifestyle volgen, hebben vier weken blokstage.

Mogelijke vervolgopleiding
Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt
behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding.
Je kan ook meteen aan de slag als bijvoorbeeld vertegenwoordiger in schoonheidsproducten, zelfstandig opstarten van een
schoonheidsinstituut, werken in een schoonheidsinstituut.

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 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 die starten in Wellness & schoonheid is een Chromebook
nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

