
Datum opmaak: oktober 2016. 

TWEEDE GRAAD 

 

BIO-ESTHETIEK 

 

 

 

    
 

 Je denkt er aan om schoonheidsspecialist te worden. 
 Je vindt het een uitdaging om mensen een mooi en verzorgd uiterlijk te bezorgen. 
 Gelaats-en lichaamsverzorging, make-up, manicure en pedicure boeien jou. 
 Je werkt graag verzorgd en nauwkeurig en je bent handig. 
 Je gaat vlot met mensen om. 
 Je zoekt een studierichting die zowel praktisch als theoretisch gericht is. 

Dan is de richting Bio-esthetiek (2de graad) je op het lijf geschreven! 

 

Studieprofiel van de richting:  

Is deze richting iets voor jou? 

 

Zet jouw eigen inschatting van jouw 
studieprofiel af tegenover dit van de 
gekozen richting! 

 

Dit kan op:  

www.sint-michiel.be 

  



Datum opmaak: oktober 2016. 

LESSENTABEL 3-4 Bio-esthetiek 

 

Vakbenaming 
Uren/week 

3BE 4BE 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Informatica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 3 2 

Nederlands 4 4 

Plastische opvoeding 1 1 

Wiskunde 3 3 

Praktijk bio-esthetiek: 

- Gelaatsverzorging 
- Handverzorging 
- Make-up 
- Voetverzorging 

6 

2 
2 
2 
- 

8 

2 
2 
2 
2 

Praktijk haarzorg 2 - 

Stijlleer 1 1 

Toegepaste anatomie 1 2 

Vaktheorie 1 1 

Klasuur 1 1 

Totaal 35 35 

 

 De combinatie van theorie en praktijk zorgt voor een grondige opleiding tot 
schoonheidsspecialist.  

 Je leert over de verzorging van gelaat, handen en voeten, aspecten van 
haarverzorging en make-up. 

 Je leert de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen 
en materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan 
je schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren. 

 In de tweede graad Bio-esthetiek leer je de nodige vaardigheden aan via oefeningen 
op elkaar en op een model. 

 De praktijkvakken worden wetenschappelijk onderbouwd met theoretische vakken 
zoals anatomie en natuurwetenschappen. 

 In deze praktisch-technische richting krijg je voldoende algemene vorming om in het 
hoger onderwijs te starten. 

 

Voor uitgebreide informatie kan je terecht op de website: www.viso-roeselare.be  


