
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Plaats in de matrix 

Derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – domein Maatschappij en welzijn  

Visie op de studierichting 

• De studierichting Schoonheidsverzorging is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, 
gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

• Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij schoonheids- en lichaamsverzorging zoals het 
uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingstechnieken op het gelaat, de handen, de gezonde 
voeten en andere lichaamsdelen en het informeren van klanten over een goede verzorging. 

• Schoonheidsverzorging wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De 
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte 
finaliteit. 

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting Schoonheidsverzorging: 
• is geïnteresseerd in trends in schoonheids- en lichaamsverzorging; 
• wil informatief advies geven aan klanten bij het uitvoeren van schoonheids- en 

lichaamsverzorgingstechnieken op klanten met aangepaste apparatuur en producten zoals het 
reinigen van huid en nagels, aanbrengen van tijdelijke en/of semi-permanente make-up en uitvoeren 
van verzorging en massage van hand, gelaat, voet en lichaam en ontharing; 

• is bereid zijn mondelinge communicatieve vaardigheden uit te breiden met courante woorden, 
eenvoudige zinnen en elementaire vakterminologie in het Frans en Engels. 

 

Componenten van de studierichting 

Schoonheidsverzorging 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Schoonheidsspecialist (3) 

 
 

Minimale materiële vereisten 

Deze studierichting vereist (polyvalente) didactische leslokalen voor schoonheidsverzorging en een 
didactisch salon. 

 

Schoonheidsverzorging in een 
notendop 
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Vergelijking met ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

TSO Arbeidsmarkt 
Schoonheidsverzorging Schoonheidsverzorging 

Accenten binnen de opleiding 

• De nieuwe studierichting ‘Schoonheidsverzorging’ bereidt leerlingen in eerste instantie voor op 
toetreding tot de arbeidsmarkt op basis van de competenties uit de beroepskwalificatie 
‘Schoonheidsspecialist’. 

• Een aantal doelen en inhouden die herkenbaar zijn vanuit de ‘oude’ studierichting 
‘Schoonheidsverzorging’ in TSO vinden we terug in doelen en inhouden uit deze beroepskwalificatie.  

• In de ‘nieuwe’ richting ‘Schoonheidsverzorging’ in de arbeidsmarktgerichte finaliteit wordt gefocust 
op het uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingstechnieken met aangepaste apparatuur en 
producten, terwijl in de nieuwe studierichting ‘Wellness en schoonheid’ in de dubbele finaliteit 
gefocust wordt op het uitvoeren van uitgebreide schoonheids- en lichaamsverzorgingstechnieken 
met specifieke apparatuur en producten.  

• In de nieuwe richting ‘Schoonheidsverzorging’ in de arbeidsmarktgerichte finaliteit wordt het 
adviseren afgebakend tot het geven van informatief advies aan klanten, terwijl dit in de nieuwe 
studierichting ‘Wellness en schoonheid’ in de dubbele finaliteit aanzienlijk wordt uitgebreid tot het 
geven van onderbouwd advies aan klanten of collega’s. 

• In de nieuwe richting ‘Schoonheidsverzorging’ in de arbeidsmarktgerichte finaliteit leren leerlingen in 
de toekomst ook basiskennis van gesproken Frans én Engels, zodat ze in hun mondelinge 
communicatie met klanten courante woorden, eenvoudige zinnen en elementaire vakterminologie in 
het Frans en Engels kunnen hanteren. 
 

Onderliggende studierichtingen uit tweede graad 

Schoonheidsverzorging in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de 
tweede graad: 

• Haar- en schoonheidsverzorging 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’ 

Haar- en schoonheidsverzorging  

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Kapper (3) 
BK Schoonheidsspecialist (3) 
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Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen  

Haarverzorging Schoonheidsverzorging 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 

BK Kapper (3) BK Schoonheidsspecialist (3) 

 

Schoonheidsverzorging (af) Wellness en Schoonheid (df) 
Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit 
Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 
BK Schoonheidsspecialist (3) BK Schoonheidsspecialist-adviseur (4) 
 WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
 01 Generieke doorstroomcompetenties 
 WD_05 Filosofie 
 03 Toegepaste filosofie 
 WD_08 Biologie 
 03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens 
 WD_14 Gedragswetenschappen 
 02 Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste 

psychologie 
 WD_15 Sociale wetenschappen 
 04 Recht en deontologie 

 

Vervolg na de derde graad 

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze 
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. 

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere 
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.  

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs 
(bacheloropleiding). 

 


