
Allround grimeur-visagist
Semester 2 2017-2018: begin februari - eind juni

Opleidingsonderdeel Modulecluster* modules Lesdag
Inschrijvingsgeld 

modulecluster 
zonder vrijstelling

Inschrijvingsgeld 
modulecluster  met 

gedeeltelijke 
vrijstelling

Inschrijvingsgeld 
modulecluster  
met volledige 

vrijstelling

Materiaal- kosten 
per 

modulecluster**

Startmodule Visagie Make-up
 donderdagnamiddag OF maandagavond OF 
donderdagavond 

152,00€                      32,00€                       2,00€                       335,00€                  

Vervolgmodule Visagie Basisvisagie
dinsdagnamiddag OF woensdagnamiddag OF 
donderdagavond 136,50€                      40,50€                       16,50€                     104,00€                  

Mediavisagie maandagavond 131,50€                      35,50€                       11,50€                     162,00€                  

Startmodule Face- & bodypainting Facepainting dinsdagnamiddag 121,50€                      25,50€                       1,50€                       142,00€                  

vervolgmodule Face- & bodypainting Bodypainting maandagnamiddag OF donderdagavond 141,50€                      45,50€                       21,50€                     25,00€                     

Startmodule Grime Basisgrime dinsdagvoormiddag 121,50€                      25,50€                       1,50€                       139,00€                  

Theatergrime maandagvoormiddag OF  dinsdagavond 121,50€                      25,50€                       1,50€                       120,00€                  
3D-Grime maandagavond 121,50€                      25,50€                       1,50€                       25,00€                     

Eindmodule Grime Film-en TV Grime 
(enkel mogelijk na het volgen van Theatergrime)

maandagnamiddag 121,50€                      25,50€                       1,50€                       60,00€                     

Startmodule Hairstyling Initiatie hairstyling voor theater, film & TV donderdagnamiddag OF 
woensdagavond

121,50€                      25,50€                       1,50€                       146,00€                  

Vervolgmodule Hairstyling Hairstyling voor theater, film & TV maandagavond OF woensdagvoormiddag 121,50€                      25,50€                       1,50€                       91,00€                     

startmodule face- en bodypainting facepainting dinsdagnamiddag
startmodule grime basisgrime dinsdagvoormiddag
startmodule hairstyling Initiatie hairstyling maandagvoormiddag
startmodule visagie make-up maandagnamiddag
vervolgmodule bodypainting bodypainting maandagnamiddag
vervolgmodule grime theatergrime maandagvoormiddag
startmodule hairstyling hairstyling woensdagvoormiddag
startmodule visagie basisvisagie woensdagnamiddag

Je betaalt het inschrijvingsgeld op het moment van je inschrijving. De materiaalkosten betaal je tijdens de eerste les. 

startmodule

Je kiest zelf hoeveel startmodules je volgt. Je betaalt maximum 300 euro inschrijvingsgeld per semester binnen één opleiding (in dit geval opleiding allround grimeur-visagist).
Je betaalt het inschrijvingsgeld op het moment van je inschrijving. De materiaalkosten betaal je tijdens de eerste les. 

*Intensieve opleidingsonderdelen
Je kan ook sommige opleidingsonderdelen versneld volgen. Dan volg je de start- en vervolgmodule in 1 semester

Modulecluster modules lesdag Inschrijvingsgeld modulecluster zonder vrijstelling

Inschrijvingsgeld 
modulecluster  met 

gedeeltelijke 
vrijstelling

Inschrijvingsgeld 
modulecluster  met 

volledige 
vrijstelling

Materiaal- kosten 
per 

modulecluster**

Basisvisagie + hairstyling
donderdag hele dag                                            OF 
maandagnamiddag en -avond

258,00€                                                                                   51,00€                        18,00€                       195,00€                   

Basisvisagie donderdagnamiddag OF maandagnamiddag
121,50€                                                                                   25,50€                        1,50€                          104,00€                   

Hairstyling donderdag voormiddag OF maandagavond 121,50€                                                                                   25,50€                        1,50€                          91,00€                     

Face- & bodypainting

Grime

Hairstyling

Allround grimeur-visagist 
intensief traject  (1,5 jaar) 
startgroep

Visagie

Allround grimeur-visagist 
intensief traject 
vervolggroep

 €                     306,00 

** Dit is een raming van de voorziene kosten, als je alles nog moet aankopen. Indien er in de loop van het semester andere bijkomende kosten worden vermeld, dan zijn deze steeds zonder verplichtingen. Het materiaal kan uiteraard ook 
buiten het centrum aangekocht worden.

Oriëntaals traject

 €                    106,00  €                      6,00  €                 196,00 

Vervolgmodules Grime

 €                     306,00  €                    106,00  €                      6,00  €                 762,00 


	AGV

