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de opleiding
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Certificaat 
voetverzorger (320 lt)

Certificaat Gespecialiseerd 
Voetverzorger (480 lt)

TE COMBINEREN MET AAV

Certificaat masseur
(120 lt) Certificaat 

schoonheids-
specialist

(1160 lt)
TE COMBINEREN MET AAV

Certificaat Nagelstylist

de opleiding: certificaten



trajecten
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verschil in trajecten

INTENSIEF NIET INTENSIEF
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• traject ligt vast

• duur: 1 jaar

• 3,5 lesdagen per week

• doel = volledige opleiding

• traject vrij te kiezen

• duur: zelf te bepalen (min 1,5 j)

• aantal lesdagen zelf te bepalen

• doel = volledige of gedeeltelijke

opleiding



GEWONE, NIET-INTENSIEVE TRAJECT
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aparte opleidingsonderdelen naar keuze te combineren:

SEMESTER 1

lichaam A hand A

gelaat A hand en nagelstyling

gelaat A+B voet A

gelaat A+B+make-up voet A+B

make-up



losse modules - specialisaties
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• mooi voor de feestdagen

• needling

• peeling

• kleuradvies

• kleur- en stijladvies

• zorgmassage



INTENSIEF TRAJECT
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• start in september of februari

• duur = 1 jaar (2 semesters)

• 3 of 3,5 dagen per week 

• doel = certificaat schoonheidsspecialist 
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GELAAT

LICHAAM



11

HAND

VOET

MAKE UP



WAT MAAKT EEN INTENSIEF TRAJECT HAALBAAR?
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❑ ik kan goed organiseren en plannen

❑ ik kan grote hoeveelheden theorie/opdrachten op korte tijd verwerken

❑ ik ben taalvaardig

❑ ik heb thuis nog voldoende tijd om te studeren, modellen te zoeken en  
te werken aan opdrachten

❑ ik heb een goed vangnet, een thuisfront dat me wil ondersteunen

❑ ik kan 3 of 3,5 dagen per week naar de les komen

Als je alle bovenstaande vakjes aankruiste, behoort een intensief traject tot 
de mogelijkheden. 



WAT MAAKT EEN INTENSIEF TRAJECT MOEILIJK?
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❑ ik heb een gezin met (kleine) kinderen

❑ ik werk

❑ ik volg ook lessen AAV, of een andere opleiding

❑ ik volg ook lessen Nederlands

❑ ik heb veel moeite met het studeren van theorie

❑ ik heb, buiten de opleiding, nog (veel) andere verplichtingen

Als je 1 van bovenstaande vakjes aankruiste, zal een intensief traject 

moeilijk zijn. 



BESLISSEN VOOR EEN INTENSIEF TRAJECT
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Ik wil de hele opleiding volgen. 

Ik kan elke week 3,5 dagen naar school komen. 

Ik kan goed theorie studeren.

Ik kan goed organiseren en plannen. 

Ik kan altijd op tijd naar de lessen komen. 

Ik heb niet teveel extra familiale verplichtingen. 

Ik volg geen andere opleiding. 



BESLISSEN VOOR EEN INTENSIEF TRAJECT
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Ik moet deze opleiding niet combineren met een job. 

Ik kan me inzetten om modellen te vinden. 

Ik ben taalvaardig. 

Ik ben sociaal en respectvol.

Ik weet dat dit een lichamelijk beroep is en ik ook zelf model zal moeten zijn.

Ik ben me bewust van de materiaalkosten.



extra informatie algemeen
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THEORIE

theoretische modules: zie schema van de opleiding

PRAKTIJK

meestal op school

werken op medecursisten, modellen, klanten

soms buiten school (vb. woonzorgcentrum)

EVALUATIE



ondersteuning tijdens je opleiding
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• leerkracht = eerste aanspreekpunt

• trajectbegeleider
• vragen rond trajecten

• moeilijkheden tijdens opleiding

• vrijstellingen

• intakegesprekken

• encora.trajectbegeleiding_C@so.antwerpen.be



ondersteuning tijdens je opleiding
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• elektronische leeromgeving (ELO)

• agenda

• lesmateriaal

• communicatie met leerkrachten en medecursisten

• OLC/Agora



diploma secundair onderwijs
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• AAV = aanvullende algemene vorming

• Wiskunde

• Nederlands

• ICT

• Maatschappij en cultuur

• Wetenschappen 

• Frans of Engels

➢Samen met het certificaat ‘schoonheidsspecialist’ leidt dit tot een diploma!

➢Het intensief traject is niet te combineren met AAV omwille van tijdsinvestering 

die nodig is. 



inschrijven
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• vanaf 30 mei 2022

• online of afspraak maken bij secretariaat



inschrijven

www.encora.be via infopagina van opleiding

21



werkzoekende of werknemer
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Vraag vermindering aan bij 
VDAB

Bekijk de opleidingsincentives 
van de overheid. 



vragen?
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