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Evaluatie en certificering
Omdat wij het belangrijk vinden dat je ook nadenkt over je eigen functioneren vragen wij je na het uitvoeren
van een opdracht je eigen kunnen in te schatten volgens vooropgestelde criteria.
De lesgever geeft hierop feedback en stuurt bij waar nodig.
Bij aanvang van de module zal de lesgever het gehanteerde evaluatiesysteem uitgebreid toelichten.
Het certificaat Schoonheidspecilaist geldt als bewijs voor het aantonen van de beroepsbekwaamheid.
Zie hiervoor http://vlaanderenonderneemt.be/

De technieken en vaardigheden (of competenties) die je in een module leert en oefent, zijn vast omschreven
door het Ministerie van Onderwijs en vorming.
Elke module omvat een aantal opdrachten die opgebouwd zijn rond het verwerven van een aantal
competenties.
Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je het deelcertificaat van
deze module. De opleiding leidt tot het certificaat van de beroepsopleiding Schoonheidspecialist.
Om alle competenties te kunnen behalen is het belangrijk dat je altijd aanwezig bent tijdens de lessen, dat je
niet te laat komt en dat je de les niet vroegtijdig verlaat.

Basiscompetenties
Op het einde van de module Lichaamsverzorging kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- zich discreet opstellen bij het ontkleden van de klant
- de klant bij het aankleden met de beschermingsmiddelen assisteren
- met het eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
- de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
- de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
Lichaamsbehandelingen uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- op basis van huidonderzoek en rekening houdende met het huidtype en met de wensen van de
klant technieken en producten voor een lichaamsmassage afleiden
- in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor een lichaamsmassage
aanpassen
- de lichaamsmassage manueel en apparatief toepassen
- zich bij het uitvoeren van de lichaamsmassage discreet opstellen
Administratie doen
- een agenda raadplegen
- de duur van de behandelingen inschatten
- afspraken plannen en daarbij rekening houden met de behandelingsduur, het personeelsaantal en
de beschikbare ruimte
- de rekening maken
- met verschillende betaalmiddelen de betaling ontvangen
- de betaling controleren
- persoonlijke klantengegevens noteren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke
- deelnemen aan werkvergaderingen
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- de eigen deskundigheid up to date houden
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- de behandelingsruimte ontsmetten

- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
Meewerken aan welzijn op het werk
- de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke werksituaties opvolgen
- adequaat optreden in geval van nood of brand
- aan het preventiebeleid meewerken
- met stress omgaan
- nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren
- voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en klanten instaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen
Op het einde van de module Basiskennis van het lichaam kan je:
- aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten worden
herkennen
- de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context
van verzorging uitleggen
- de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en hun effecten
uitleggen
- indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven
- de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en
verklaren
- de grenzen van de beroepsuitoefening toelicht
- belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
- een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
- de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen
omschrijven
- de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan
omschrijven
- de belangrijkste huidanomalieën omschrijven
- op basis van kennis van haarstructuur en groeiproces van het haar ontharingstechnieken toepassen
- een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
Op het einde van de module Ontharingstechnieken kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- zich discreet opstellen bij het ontkleden van de klant
- de klant bij het aankleden met de beschermingsmiddelen assisteren
- met het eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- moderne communicatiemiddelen klantgericht gebruiken
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
- de behandelingen en bijhorende producten voorstellen
- de gewenste behandelingen bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
- de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op schoonheidsbehandelingen inschatten
- de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren

-

de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling
advies geven
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
Lichaamsbehandelingen uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- op basis van huidonderzoek en rekening houdende met de wensen van de klant technieken,
materialen en producten voor lichaamsontharing afleiden
- in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor lichaamsontharing
aanpassen
- de huid op het ontharen voorbereiden
- met een pincet ontharen
- met een ontharingsproduct ontharen
- elektrisch ontharen
- op basis van huidonderzoek de ontharing aanpassen
- de nabehandeling voor het ontharen uitvoeren
- op basis van kennis van haarstructuur en groeiproces van het haar
- ontharingstechnieken toepassen
Administratie doen
- een agenda raadplegen
- de duur van de behandelingen inschatten
- afspraken plannen en daarbij rekening houden met de behandelingsduur, het personeelsaantal en
de beschikbare ruimte
- de rekening maken
- met verschillende betaalmiddelen de betaling ontvangen
- de betaling controleren
- persoonlijke klantengegevens noteren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke
- deelnemen aan werkvergaderingen
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- de behandelingsruimte ontsmetten
- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
Meewerken aan welzijn op het werk
- de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke werksituaties opvolgen
- met gevaarlijke stoffen omgaan
- adequaat optreden in geval van nood of brand
- aan het preventiebeleid meewerken
- met stress omgaan
- nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren
- voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en klanten instaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen
Op het einde van de module Klassieke verzorgingen kan je:
Het nodige materiaal voorzien

-

producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- zich discreet opstellen bij het ontkleden van de klant
- de klant bij het aankleden met de beschermingsmiddelen assisteren
- met het eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- moderne communicatiemiddelen klantgericht gebruiken
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
- de behandelingen en bijhorende producten voorstellen
- de gewenste behandelingen bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
- de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
- de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
- op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling
advies geven
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
Lichaamsbehandelingen uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- op basis van huidonderzoek en rekening houdende met het huidtype en met de wensen van de
klant technieken, apparatuur en producten voor een lichaamsmassage afleiden
- in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor een lichaamsmassage
aanpassen
- de huid op een lichaamsverzorging voorbereiden
- een peeling toepassen
- een masker toepassen
- een pakking toepassen
- een verzorgend product toepassen
Administratie doen
- een agenda raadplegen
- de duur van de behandelingen inschatten
- afspraken plannen en daarbij rekening houden met de behandelingsduur, het personeelsaantal en
de beschikbare ruimte
- de rekening maken
- met verschillende betaalmiddelen de betaling ontvangen
- de betaling controleren
- persoonlijke klantengegevens noteren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke
- deelnemen aan werkvergaderingen
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- de behandelingsruimte ontsmetten
- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen

- hygiënisch werken
Meewerken aan welzijn op het werk
- de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke werksituaties opvolgen
- adequaat optreden in geval van nood of brand
- aan het preventiebeleid meewerken
- met stress omgaan
- nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren
- voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en klanten instaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen
Op het einde van de module Hedendaagse verzorgingen kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- zich discreet opstellen bij het ontkleden van de klant
- de klant bij het aankleden met de beschermingsmiddelen assisteren
- met het eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- moderne communicatiemiddelen klantgericht gebruiken
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
- de behandelingen en bijhorende producten voorstellen
- de gewenste behandelingen bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
- de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
- de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
- op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies
geven
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
Lichaamsbehandelingen uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- op basis van huidonderzoek en rekening houdende met het huidtype en met de wensen van de klant
technieken, materialen, apparaten en producten voor een lichaamsverzorging afleiden
- in de loop van de behandeling technieken, materialen, apparaten en producten voor een
lichaamsverzorging aanpassen
- de huid op een lichaamsverzorging voorbereiden
- een peeling toepassen
- een masker toepassen
- een pakking toepassen
- een verzorgend product toepassen
Administratie doen
- een agenda raadplegen
- afspraken plannen en daarbij rekening houden met de behandelingsduur, het personeelsaantal en
de beschikbare ruimte
- de duur van de behandelingen inschatten
- de rekening maken
- met verschillende betaalmiddelen de betaling ontvangen
- de betaling controleren
- persoonlijke klantengegevens noteren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken

- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke
- deelnemen aan werkvergaderingen
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- de behandelingsruimte ontsmetten
- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
Meewerken aan welzijn op het werk
- de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke werksituaties opvolgen
- adequaat optreden in geval van nood of brand
- aan het preventiebeleid meewerken
- met stress omgaan
- nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren
- voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en klanten instaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen

Op het einde van de module Basiskennis van de verzorgingen kan je:
- commerciële informatie in functie van verdere behandelingen selecteren
- de eigen deskundigheid up to date houden
- de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen
omschrijven
- de structuur en werking van het spijsverteringsstelsel in relatie tot lichaamsverzorging beschrijven
- de basisprincipes van gezonde voeding in relatie tot lichaamsverzorging verduidelijken
- apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
- de mogelijkheden met plastische chirurgie uitleggen
- het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen
Op het einde van de module Basiskennis voetverzorging kan je:
- persoonlijke klantgegevens noteren
- de behandelingsruimte opruimen
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van
verzorging uitleggen
- de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en hun effecten
uitleggen
- indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven
- de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
- de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
- belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
- een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
- de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen
omschrijven
- de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan
omschrijven
- apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
- aandoeningen van het bewegingsstelsel in de context van de verzorging uitleggen

-

nagelaandoeningen herkennen
een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

Op het einde van module Initiatie van de voet- en nagelverzorging kan je:
Producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
- over de verstrekte behandelingen feedback vragen
- op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de wensen van
de klant technieken, materialen en producten voor voetverzorging afleiden
- de voeten en nagels op een pedicure voorbereiden
- nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen
- nagels en nagelriemen weken
- nagelriemen vorm geven
- nagels reinigen
- een verzorgingsproduct voor de voeten aanbrengen
- persoonlijke klantgegevens noteren
- de behandelingsruimte opruimen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
- hygiënisch werken
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- elementaire voetverbanden aanbrengen
Op het einde van de module Elementaire voetverzorgingstechnieken kan je:
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- moderne communicatiemiddelen klantgericht gebruiken
- de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren
- de behandelingen en bijhorende producten voorstellen
- de gewenste behandelingen bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
- aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten worden herkennen
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
- het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren
- over de verstrekte behandelingen feedback vragen
- op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de wensen van
de klant technieken,
- materialen en producten voor voetverzorging afleiden
- de voeten en nagels op een pedicure voorbereiden
- nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen
- een voetmassage uitvoeren
- technieken ter voorkoming van ingroeien van de nagel uitvoeren
- de nagels lakken
- de verkoopsruimte inrichten
- een agenda raadplegen
- persoonlijke klantgegevens noteren
- de behandelingsruimte ontsmetten
- hygiënisch werken
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid
- toepassen
- een behandelingsplan opmaken

-

oppervlakkig eelt verzorgen

Op het einde van de module Aanvullende technologie voetverzorging kan je:
- persoonlijke klantgegevens noteren
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van
verzorging uitleggen
- de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
- de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
- belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
- de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen
omschrijven
- de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan
omschrijven
- apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
- veel voorkomende nagel- en huidaandoeningen herkennen
- voet- en teenafwijkingen herkennen
- het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

Op het einde van de module Aanvullende voet- en nagelverzorging kan je:
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op schoonheidsbehandelingen inschatten
- de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
- de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
- op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies
geven
- op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de wensen van
de klant technieken, materialen en producten voor voetverzorging afleiden
- nagelplaat dunner maken
- hulpmiddelen om de drukpunten te ontlasten aanbrengen
- de verkoopsruimte inrichten
- de klant over de schoonheidsproducten informeren
- het gebruik van de schoonheidsproducten demonstreren
- op basis van de kenmerken van de klant schoonheidsproducten aanbevelen
- een advies en verkoopsgesprek voeren
- de duur van de behandelingen inschatten
- persoonlijke klantgegevens noteren
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- elementaire voetverbanden aanbrengen
- huid- en nagelaandoeningen verzorgen
- een volledige voetverzorging uitvoeren
Op het einde van de module Bijzondere voetverzorgingstechnieken kan je:
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren

-

de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op schoonheidsbehandelingen inschatten
de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies
geven
op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de wensen van
de klant technieken, materialen en producten voor voetverzorging afleiden
een advies- en verkoopsgesprek voeren
de rekening maken
persoonlijke klantgegevens noteren
de eigen deskundigheid up to date houden
nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
de behandelingsruimte ontsmetten
vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
voet- en teenafwijkingen herkennen
voorbereidende handelingen bij het toepassen van hulpmiddelen voor de correcte groei van de
teennagel uitvoeren
voorbereidende handelingen bij het toepassen van hulpmiddelen om de drukpunten te ontlasten
uitvoeren
rekening houdend met trends specifieke technieken en verzorgingen toepassen

Op het einde van de module Basiskennis van de hand kan je:
- de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van
verzorging uitleggen
- de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en hun effecten
uitleggen
- indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven
- de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
- de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
- belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
- een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
- de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen
omschrijven
- de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan
omschrijven
- de belangrijkste huidanomalieën omschrijven
- apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
- nagelaandoeningen herkennen
- een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
- het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

Op het einde van de module Handverzorging kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functievan de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- met het eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
- de behandelingen en bijhorende producten voorstellen
- de gewenste behandelingen bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
- aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten worden herkennen

-

de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op schoonheidsbehandelingen inschatten
de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies
geven
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
- het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren
Behandelingen uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- op basis van hand- en nagelonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de
wensen van de klant technieken, materialen en producten voor handverzorging afleiden
- technieken, materialen en producten voor handverzorging op het beoogde resultaat afstemmen
- in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor handverzorging aanpassen
- de handen en nagels op een manicure voorbereiden
- nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen
- nagels en nagelriemen weken
- nagelriemen vorm geven
- nagels polieren
- nagels reinigen
- de nagels lakken
- een verzorgingsproduct voor handen en nagels aanbrengen
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- de eigen deskundigheid up to date houden
- nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- de behandelingsruimte ontsmetten
- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
- infecties voorkomen
- het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren
Meewerken aan welzijn op het werk
- veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen
- ergonomisch werken
- met stress omgaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen
Op het einde van de module Speciale technieken handverzorging kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- met het eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren

-

de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren
zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
de behandelingen en bijhorende producten voorstellen
de gewenste behandelingen bespreken
discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen
aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten worden herkennen
de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op
schoonheidsbehandelingen inschatten
de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies
geven
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
- het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren
Behandelingen uitvoeren
- technieken, materialen en producten voor handverzorging op het beoogde resultaat afstemmen
- in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor handverzorging aanpassen
- nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen
- nagelriemen vorm geven
- nagels polieren
- nagels reinigen
- nagels lakken
- de voorbehandeling voor het aanbrengen van kunstnagels uitvoeren
- de nageltippen aan de natuurlijke nagelvorm aanpassen
- nageltippen aanbrengen
- fantasieversiering(bij kunstnagels aanbrengen)
- gebroken nagels herstellen
- op basis van hand- en nagelonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de
wensen van de klant technieken,
- materialen en producten voor handverzorging afleiden
- de handen en nagels op een manicure voorbereiden
- een handmassage uitvoeren
- een verzorgingsproduct voor handen en nagels aanbrengen
- een behandelingsplan opmaken
- fantasielakken
- een volledige nagelverzorging van de handen uitvoeren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de
- verantwoordelijke
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- de eigen deskundigheid up to date houden
- nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- schoonheidsbehandelingen op zichzelf toepassen
- de behandelingsruimte opruimen
- de behandelingsruimte ontsmetten
- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
- infecties voorkomen
- het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren

Meewerken aan welzijn op het werk
- veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen
- ergonomisch werken
- met stress omgaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen

OP het einde van de module Technologie initiatie gelaatsverzorging kan je:
- nieuwe kennis inzichten en vaardigheden implementeren
- de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en hun effecten
uitleggen
- de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
- de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
- belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
- een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
- een behandelingsplan opmaken
- apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
- gevaren en risico’s van elektrische apparaten uitleggen
- een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
- het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen
Op het einde van de module Initiatie gelaatsverzorging kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- zich discreet opstellen bij het ontkleden van de klant
- met eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
- de gewenste behandeling bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen en afwijkingen
Gelaatsbehandelingen uitvoeren
- rekening houdende met het huidtype, de toestand van de huid en de wensen van de klant
technieken, materialen en producten voor gelaatsverzorging kiezen
- een huidanalyse uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- in de loop van de behandelingen technieken, materialen en producten voor de gelaatsverzorging
aanpassen
- een oppervlakkige reiniging van gelaat hals en décolleté uitvoeren
- een dieptereiniging van gelaat, hals en décolleté uitvoeren
- de poriën zuiver maken conform het behandelingsplan
- de huid voorverwarmen en verweken
- het gelaat met een pincet ontharen
- het gelaat met hars ontharen
- een gelaats- en hals en décolletémassage uitvoeren
- gelaatsmaskers toepassen
- gezichtswater toepassen
- beschermende producten aanbrengen
Administratie doen
- een agenda raadplegen

-

afspraken plannen en daarbij rekening houden met de behandelingsduur, het personeelsaantal en
de beschikbare ruimte
- de duur van een behandeling inschatten
- de rekening maken
- met verschillende betaalmiddelen de betaling ontvangen
- de betaling controleren
- persoonlijke klantengegevens noteren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden implementeren
- Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
Meewerken aan welzijn op het werk
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen
Op het einde van de module Cosmetologie kan je:
- de klant over de schoonheidsproducten informeren
- het gebruik van schoonheidsproducten demonstreren
- op basis van de kenmerken van de klant schoonheidsproducten aanbevelen
- een advies en verkoopsgesprek voeren
- commerciële informatie in functie van verdere behandelingen selecteren
- een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
- de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan
omschrijven
- een behandelingsplan opmaken
- via inzicht in de evolutie van de schoonheidsverzorging en cosmetische producten, betrokken
tendensen en technieken beoordelen
- het verband leggen tussen het gebruik van de oppervlakkige en dieptereinigingsproducten
inbegrepen de invloed van deze producten op de huid
- het verband leggen tussen het toepassen van een masker en de invloed ervan op de huid
- de werking van deodorants, antiperspirants en parfums omschrijven en Beoordelen
- het verband leggen tussen de toepassing van make-upproducten en hun invloed op de huid
- de werking van ontharingsmiddelen en hun toepassing uitleggen en beoordelen
- een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
Op het einde van de module Technologie gelaatsverzorging kan je:
- eigen deskundigheid up to date houden
- nieuwe kennis inzichten en vaardigheden implementeren
- de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van
verzorging uitleggen
- indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven
- de belangrijkste huidanomalieën omschrijven
- een behandelingsplan opmaken
Op het einde van de module Gelaatsverzorging – speciale behandelingen kan je:
Het nodige materiaal voorzien

-

producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
- de klant comfortabel en ergonomisch installeren
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
- zich discreet opstellen bij het ontkleden van de klant
- met eigen comfort rekening houden
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
- de behandeling en bijhorende producten voorstellen
- de gewenste behandeling bespreken
- discreet informeren naar aandoeningen en afwijkingen
- aandoeningen of afwijkingen die door de medische specialist behandeld moeten worden herkennen
- de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op schoonheidsbehandelingen inschatten
- de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
- de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
- op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies
geven
- producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
- het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren
- over de verstrekte behandelingen feedback vragen
Gelaatsbehandelingen uitvoeren
- rekening houdende met het huidtype, de toestand van de huid en de wensen van de klant
technieken, materialen en producten voor gelaatsverzorging kiezen
- hygiënisch werken
- een huidanalyse uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- in de loop van de behandelingen technieken, materialen en producten voor de gelaatsverzorging
aanpassen
- een oppervlakkige reiniging van gelaat hals en décolleté uitvoeren
- een dieptereiniging van gelaat, hals en décolleté uitvoeren
- de poriën zuiver maken conform het behandelingsplan
- de huid voorverwarmen en verweken
- de wenkbrauwen epileren
- het gelaat met een pincet ontharen
- het gelaat met hars ontharen
- een gelaats- en hals en décolletémassage uitvoeren
- gelaatsmaskers toepassen
- gezichtswater toepassen
- beschermende producten aanbrengen
- wimpers en wenkbrauwen kleuren
- een advies en verkoopsgesprek voeren
Administratie doen
- een agenda raadplegen
- afspraken plannen en daarbij rekening houden met de behandelingsduur, het personeelsaantal en
de beschikbare ruimte
- de duur van een behandeling inschatten
- de rekening maken
- met verschillende betaalmiddelen de betaling ontvangen
- de betaling controleren
- persoonlijke klantengegevens noteren
Samenwerken met collega’s
- teamgericht werken
- vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen

- klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- met feedback van de klant omgaan
- de eigen deskundigheid up to date houden
- nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden implementeren
Instaan voor de orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- het schoonheidsinstituut reinigen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
- Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen
- hygiënisch werken
Meewerken aan welzijn op het werk
- werksituaties opvolgen
- adequaat optreden in geval van nood of brand
- aan het preventiebeleid meewerken
- met stress omgaan
- nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren
- voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en klanten instaan
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen
Op het einde van de module Make-up kan je:
Het nodige materiaal voorzien
- producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde
handelingen
- beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
- beschermingsmiddelen aanbrengen
Communiceren met de klant
- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen
Behandelingen uitvoeren
- een behandelingsplan opmaken
- een oppervlakkige reiniging van gelaat, hals en décolleté uitvoeren
- de wenkbrauwen epileren
- gezichtswater toepassen
- beschermende producten aanbrengen
- rekening houdend met het huidtype, de toestand van de huid, de morfologie van het gelaat en de
wensen van de klant producten voor tijdelijke en semi-permanente make-up kiezen
- in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor tijdelijke en semipermanente make-up aanpassen
- de make-up aan de persoonlijkheid van de klant, aan de gelegenheid en aan modetrends aanpassen
- de huid voor tijdelijke en semi-permanente make-up voorbereiden
- tijdelijke make-up aanbrengen
- semi-permanente make-up aanbrengen
- kunstwimpers aanbrengen
- kapsel in orde brengen
De eigen deskundigheid opbouwen
- het eigen werk evalueren
- Instaan voor orde en netheid op de werkplek
- de behandelingsruimte opruimen
- afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
Instaan voor hygiëne
- de persoonlijke hygiëne verzorgen LV BC 130
- hygiënisch werken LV BC 131

Meewerken aan welzijn op het werk
- vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
- EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden
- beroepsziekten voorkomen

Kosten cursusmateriaal en verbruiksgoederen
Module
Lichaamsmassage
Basiskennis van het
lichaam
Ontharingstechnieken
Klassieke verzorgingen
Hedendaagse
verzorgingen
Basiskennis Van de
verzorgingen
Basiskennis
voetverzorging
Initiatie voet- en
nagelverzorging
Elementaire
voetverzorgingstechnieken
Aanvullende technologie
voetverzorging
Aanvullende voet- en
nagelverzorging
Bijzondere
voetverzogingstechnieken
Basiskennis van de hand
Handverzorging
Speciale technieken
handverzorging
Technologie initiatie
gelaatsverzorging
Initiatie gelaatsverzorging
Cosmetologie
Technologie
gelaatsverzorging
Gelaatsverzorging speciale
behandelingen
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Bij inschrijving wordt een vaste kost aangerekend voor het gebruik van materiaal tijdens de lessen (=
verbruiksgoederen).

