BEAUTY EN HAIR
Word jij
de Mondriaan
van de nieuwe look?

Opleidings
richtingen
▪ Haarverzorging
▪ Schoonheidsverzorging

Je start jouw opleiding met een
basisjaar in een van de twee
opleidingsrichtingen. Aan het einde
van dit jaar ontvang je een bindend
studieadvies waarin staat op welk
niveau je verder gaat studeren.
Kies je voor de opleiding in de
richting haarverzorging, dan leer
je de basistechnieken zoals het
knippen, kleuren en föhnen van
het haar van je klanten. Je leert
een advies te geven over welke

Mensen laten stralen
De sector Uiterlijke verzorging bestaat uit twee richtingen: huiden haarverzorging, Beauty en Hair. Alles wat jij doet is direct
zichtbaar bij de klant. Of het nu gaat om een nieuw kapsel of een
gezichtsbehandeling, in de spiegel ziet je klant meteen wat jij hebt
gedaan. Je bent klantvriendelijk en deskundig en adviseert mensen op
basis van je vakkennis en de nieuwste trends en producten. Uiteindelijk
is iedere tevreden klant jouw visitekaartje.
behandeling voor jouw klant geschikt
is en hoe je deze specialistische
behandeling gaat uitvoeren.
Wij bieden ook keuzedelen
aan zoals visagie, imagestyling
en barbier. En bij de opleiding
Salonmanager krijg je vakken als
ondernemersvaardigheden.
Na je kappersopleiding kan je gaan
werken in kapsalons, als zzp’er of
als ambulant kapper.

Wist je dat…
het leren in de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel van
je opleiding is? Je hebt daarom altijd één of twee dagen BPV
(beroepspraktijkvorming), in een bedrijf. Daarnaast leer je ook de
praktijk in onze eigen MonBizz leerwerkbedrijven of bij Cityspa
Spavarin, waar je werkt in een echt wellness centrum.

Met een afgeronde opleiding
in de schoonheidsverzorging
ben jij een expert op het gebied
van huidverzorging van gezicht
en lichaam. Wij bieden ook
keuzedelen aan zoals visagie,
pedicure en nagelstyling. Je
kunt na het behalen van je
diploma gaan werken bij een
schoonheidssalon, beautycenter,
saunacomplex, hotel of
wellness. Je kunt ook je eigen
onderneming starten!

BEAUTY EN HAIR

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/beauty-en-hair

Wies
School voor Beauty, Hair en Fashion
Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag
088 666 3227
bhf@rocmondriaan.nl
Bij de School voor Beauty, Hair en Fashion leren
de studenten het toekomstige beroep niet alleen
op school, maar ook door de praktijk te oefenen in
onze leerwerkbedrijven. Zij worden daar tijdens de
praktijklessen begeleid door professionals uit de
branche.
MonBizz Wellness
Schoonheidsspecialist ben je niet zomaar. Je studeert
daar enkele jaren voor en het oefenen in de praktijk is
dan een belangrijk onderdeel. In onze wellness-salon
leer je bijvoorbeeld alles om professionele gezichts- en
lichaamsbehandelingen en hand- en voetbehandelingen
te verzorgen.
MonBizz Hair
Door de praktijkervaring in MonBizz Hair leer je het
vak echt goed in de vingers te krijgen. Zo oefen je met
knippen, kleuren, adviseren en stylen in ons interne
leerbedrijf.

Open Dagen
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie..

rocmondriaan.nl/opendagen

In de opleiding kun je zelf
ontdekken wat je in het
vak leuk vindt. Zo kun je
in deelgebieden verder
leren, zoals ontharing,
visagie, masseren,
huidverzorging,
nagelverzorging en
ook ondernemen.
Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/wies

