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CVOSG biedt jou een unieke kans om je certificaat van schoonheidsspecialist - salonbeheerder in 
één jaar (voltijds) of twee jaar (deeltijds) te behalen. In samenwerking met CVO VTI Brugge kan je 
deze beroepsopleiding combineren met Aanvullende Algemene Vorming (AAV). De combinatie van 
beide opleidingen leidt tot het diploma secundair onderwijs. 

Het concept is gebaseerd op een modulair systeem. De opleiding is samengesteld uit diverse 
onderdelen met een duidelijk omschreven inhoud. Deze modules worden stelselmatig opge-
bouwd, waarbij kennis, vaardigheden en attitudes van de cursisten dagelijks geëvalueerd worden 
(permanente evaluatie).

Je moet slagen voor de basismodules van de beroepsopleiding om te kunnen doorstromen naar 
het vervolg van de opleiding.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding heel wat toekomstperspectieven biedt.
Op de volgende bladzijden vind je de praktische informatie. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen.

Hartelijke groeten
Gina Ver Eecke (coördinator Beauty, Hair & Visagie - trajectcoach)
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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De opleiding hoort thuis in het studiegebied lichaamsverzorging. 
Een schoonheidsspecialist past schoonheidsbehandelingen toe op het gelaat, de handen, de 
voeten en andere lichaamsdelen van vrouwen en mannen van alle leeftijdscategorieën. Deze be-
handelingen zijn enkel bedoeld om het uiterlijk en het welzijn van de mens in stand te houden of 
mooier te maken. Daarnaast geeft hij/zij ook advies over een goede verzorging van het lichaam en 
over de producten die klanten daarvoor het beste kunnen gebruiken. Hij/zij verricht administratie, 
doet verkoopsactiviteiten, houdt het schoonheidsinstituut schoon en op orde, reinigt en ontsmet 
het materiaal. Hij/zij stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector en werkt mee aan 
en staat in voor welzijn op het werk. 

Een schoonheidsspecialist – salonbeheerder beheert een schoonheidsinstituut, en werkt, meestal 
in de grotere instituten, optioneel met personeel.
De opleiding telt 1320 lestijden. 

Over de opleiding

De opleiding wordt bekrachtigd met een certificaat, 
erkend door het Ministerie van Onderwijs. Met deze 
beroepskwalificatie kan je zowel zelfstandig starten 
als masseur, voetverzorger of schoonheidsspecialist 
in hoofd- of bijberoep, of kan je aan de slag als 
werknemer in een beautysalon. 

Dit certificaat leidt in combinatie met het certificaat 
aanvullende algemene vorming (780 lestijden) tot 
het diploma secundair onderwijs. Wie reeds bij de 
aanvang van de opleiding in het bezit is van een 
diploma secundair onderwijs, ontvangt een diploma 
secundair onderwijs bij het beëindigen van de 
opleiding.

Studiebewijzen

Beauty & Hair / Grime & Visagie
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Je wordt toegelaten tot de intensieve beroepsopleiding (voltijds of deeltijds) onder de volgende 
voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar of je wordt 18 ten laatste op 31 december 

van hetzelfde kalenderjaar (je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht);
• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.
• Je heb een intakegesprek met de trajectcoach gehad

Via een intake wordt nagegaan of je
• over voldoende capaciteiten, waaronder voldoende kennis van de Nederlandse taal, beschikt 

om met kans op slagen deze opleiding te doorlopen, eventueel mits remediëring; 
• voldoende gemotiveerd bent om je ten volle te engageren voor deze opleiding;
• voldoende draagkracht hebt.

Op basis van de gegevens van deze intake 
wordt een advies geformuleerd i.v.m. met 
de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden
Intensieve beroepsopleiding

Je wordt toegelaten tot losse modules in 
de beroepsopleiding onder de volgende 
voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je 

inschrijving 16 jaar  of 15 jaar en  je 
hebt de eerste twee leerjaren van het 
secundair onderwijs gevolgd;

• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of 

een bewijs van wettig verblijf.

Losse modules

Ben je jonger dan 25, dan heb je onder 
bepaalde voorwaarden recht op kinder-
bijslag.

Groeipakket 
(vroeger kinderbijslag)
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Begeleiding
Introductieweek: leren doen we samen
Opnieuw naar school gaan is niet vanzelfsprekend. Vragen of twijfels kunnen opduiken over je
studieplanning of -methode. Wanneer je ‘s avonds thuiskomt, is het niet steeds gemakkelijk om
jezelf te motiveren om een cursus nog eens open te slaan, het vraagt soms meer energie dan je
verwacht of gehoopt had. Of je hebt een slechte evaluatie achter de rug, terwijl je net dacht dat je
goed bezig was. Tijdens de verplichte introductieweek leer je o.a.
• een cursus samenvatten
• toetsen maken
• notities maken
• aan taken werken
• opdrachten in afstandsonderwijs maken
• welke afspraken er in ons centrum gelden
• maak je kennis met je medecursisten en leerkrachten

OLC
Ons centrum beschikt over een open leer centrum (OLC), 
een plek waar je gratis gebruik kunt maken van de compu-
ters, kunt surfen op het gratis wifi-netwerk, informatie kunt 
opzoeken, samen kunt werken aan een opdracht of in alle 
rust kunt studeren. Een afspraak maken is niet nodig, je kan 
gewoon langskomen tijdens de openingsuren. 

Op bepaalde tijdstippen kan je er met al je kleine en grote 
vragen terecht bij de trajectcoaches, die jou dan helpen bij 
het maken van een opdrachten of zoeken van informatie op 
het net.

Trajectcoach
De trajectcoach is een aanspreekpunt en een vertrouwens-
persoon. Je kan bij de trajectcoach terecht met je vragen 
over taal- en leerbegeleiding. Ze zoekt mee naar een 
traject op maat wanneer het modeltraject voor jou niet van 
toepassing is. 

Gina Ver Eecke
trajectcoach@cvosg.be
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Alle lessen gaan door in vestiging Brugge (Nieuwstraat 5).
De lessen gaan door van dinsdag t.e.m. vrijdag.
De lessen starten stipt om 8.45 u. en eindigen op 17.15 u.
Over de middag is er een pauze van 12.30 u. tot 13.30 u.
We volgen de schoolkalender, er is dus geen les tijdens de officiële schoolvakanties en 
op feestdagen.

Voltijdse opleiding - 1 jaar
Voor wie

Lesprogramma
Deel 1 (september-januari) Deel 2 (februari-juni)
Handverzorging & nagelstyling Make-up
Voetverzorging 1 Voetverzorging 2
Lichaamsverzorging 1 Lichaamsverzorging 2
Leren doen we samen Salonbeheer
Gelaatsverzorging 1 Gelaatsverzorging 2



76

Deeltijdse opleiding met diploma 
secundair onderwijs – 2 jaar
Voor wie
Het deeltijds traject is enkel mogelijk voor cursisten die ingeschreven zijn voor AAV en dus hun 
diploma secundair onderwijs willen behalen via het volgen van een beroepsopleiding.
De lessen AAV gaan door  op maandag in VTI Brugge (Boeveriestraat 73).  De beauty-opleiding 
gaat door elke voor- of namiddag van dinsdag t.e.m. vrijdag  in vestiging Brugge (Nieuwstraat 5).

Lesprogramma
maandag (2 jaar) dinsdag-vrijdag (jaar 1) dinsdag-vrijdag (jaar 2)

• Nederlands
• Frans
• Wiskunde
• ICT
• Macusa
• Wetenschappen
• Maatschappij
• Cultuur

• Make-up
• Handverzorging en 

nagelstyling
• Voetverzorging 1 en 2
• Leren doen we samen

• Lichaamsverzorging 1 
en 2

• Gelaatsverzorging 1 
en 2

• Salonbeheer

VTI BRUGGE
Boeveriestraat 73, Brugge

CVOSG
Nieuwstraat 5, Brugge

CVOSG
Nieuwstraat 5, Brugge

We volgen de schoolkalender, er is dus geen les tijdens de officiële schoolvakanties en op feestdagen.
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Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt maximaal €300 per semester. Tijdens de intake bekijkt de 
trajectcoach onder welke categorie je valt en welke voordelen voor jou van toepassing zijn. 
Daarnaast betaal je ook voor je syllabussen en het gebruik van verbruiksgoederen zoals 
make-up, verzorgingsproducten...

Wij helpen jou graag bij de aankoop van professioneel materiaal aan groothan-
delsprijs, met daarbij extra schoolkorting. School voorziet verschillende pak-
ketten. Je kiest zelf welke pakket je via school aankoopt en wat je zelf aankoopt. Je koopt 
steeds het volledige pakket aan. De aankoopprijs van de aangekochte pakketten wordt via 
factuur bijgerekend in het betalingsoverzicht. 

Aankoop eigen materiaal 
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Behaal je via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer je diploma secundair onderwijs, dan 
kan je een premie aanvragen. Per opleiding krijg je maximaal een premie van €600.
Je kan deze pas aanvragen na het behalen van je  diploma secundair onderwijs.

Premie

1. Je neemt deel aan 1 infomoment 
2. Je leest deze infobrochure
3. Je contacteert  VDAB, OCMW, vakbond of mutualiteit
4. Je maakt een afspraak voor intake met de trajectcoach
5. Je schrijft je definitief in + betaalt tijdig
6. Je neemt deel aan de introductieweek

Stappenplan
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Losse modules 
Voor wie
Ben je enkel geïnteresseerd in specifieke modules? Of wil je de beautyopleiding volgen voor 
persoonlijke ontwikkeling? Dan zijn de losse modules  iets voor jou. Deze modules worden los 
aangeboden en je bent afhankelijk van het aanbod. Er is dus geen garantie dat alle modules die je 
wenst te volgen aangeboden zullen worden.  

Lesprogramma
Eind april wordt het programma bekend gemaakt. CVOSG behoudt het recht om losse modules te 
annuleren indien blijkt dat er te weinig cursisten ingeschreven zijn voor een bepaalde module.
Wil je het diploma schoonheidsspecialist behalen in avondonderwijs, dan moet je rekenen op 
minstens 4 jaar opleiding.

Interessant om te weten
De lessen ‘s avond starten om 18u en eindigen om 21.45u (Brugge), in de vestiging Oostkamp 
starten de lessen om 18u15 en eindigen om 22u. Ook bij de losse modules is je aanwezigheid 
vereist en verwachten we dat je afwezigheden wettigt.

• Verschillende certificaten in 1 opleiding (masseur, voetverzorger, schoonheidsspecialist en 
salonbeheerder)

• Veel mogelijkheden om nadien te specialiseren (nagelstyliste, gespecialiseerd zelfstandig 
voetverzorger, make-up artist)

• Officiële certificering door Ministerie van Onderwijs
• Officiële partnerschool van de beroepsorganisatie UBK – UCB
• Taal-, leer- en zorgcoaching op maat
• Leerkrachten zijn vakspecialisten met jarenlange ervaring
• Jongeren kunnen fiscaal ten laste blijven van hun ouders met behoud van groeipakket (vroe-

gere kinderbijslag) en kunnen werken onder het statuut van studentenjob.

Troeven

Vervolgmodules
Heb je een basisopleiding achter de rug? Dan kan je nog verder specialiseren, zoals werken met 
aromatische oliën, voetreflexmassage, cosmetische lymfedrainage, kleur & styling.
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Evaluatie
Enkele belangrijke afspraken i.f.v. evaluatie
• Voor de modules voetverzorging, gelaatsverzorging en lichaamsverzorging wordt verwacht dat 

je minstens 1 model meebrengt naar de les. Indien dit om bepaalde redenen onmogelijk is, 
moet dit vooraf besproken worden met de leerkracht. 

• Een cursist kan enkel aan de les deelnemen wanneer hij/zij materiaal mee heeft. Indien de 
cursist niets mee heeft, mag hij/zij niet deelnemen aan de les. 

• In de lessen wordt enkel Nederlands gesproken. Elke cursus vereist dan ook een goede 

Hoe wordt er geëvalueerd?
In de modules van beauty, hair en visagie gebeurt de 
evaluatie van de leerplandoelstellingen steeds op 3 
manieren: 
• permanente evaluatie door observatie. 
• gespreide evaluatie: zowel theorie, praktijk als 

houdingen. 
• eindevaluatie: zowel theorie, praktijk als houdin-

gen. 
De leerplandoelstellingen hebben niet allemaal 
hetzelfde gewicht, sommige  leerplandoelstellingen 
zijn belangrijker en wegen dus zwaarder door in een 
evaluatie. Het is het totaalbeeld van permanente eva-
luatie + gespreide evaluatiemomenten + eindevaluatie 
dat bepalend is voor de eindscore en het wel of niet 
slagen voor een module.

• Indien je niet naar de les kan komen, breng je een papier van wettige afwezigheid mee.
• GSM kan enkel in noodgevallen
• Je laat je werkpost steeds netjes achter
• Je draagt zorg voor het materiaal
• Je houdt je aan de lestijden
• Je neemt je materiaal steeds weer mee naar huis.

Afspraken

basiskennis van het Nederlands. De trajectbegeleider 
kan tijdelijk extra ondersteunende faciliteiten toeken-
nen of je doorverwijzen naar NT2 voor een aangepast 
leertraject 



Twijfel je nog? Heb je vragen over een cursus? Kom naar één van onze infomomenten 
of mail naar info@cvosg.be

Co
nt

ac
t E-MAIL

WEBSITE

TELEFOON

ADRES

info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


