
SCHOONHEIDS-

VERZORGING
DIT IS WAT VOOR MIJ

Vind je het een uitdaging om het uiterlijk van mensen 
te verzorgen, zodat zij zich mooier voelen en tevreden 
zijn met zichzelf? Werk je graag met mensen? Kies 
dan voor een toekomst in de schoonheidsverzorging! 
Een zelfstandige houding, gestructureerd werken en 
aandacht voor hygiëne zijn belangrijk. Iedere klant is 
uniek en wil ook zo behandeld worden. 

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie Maria Montessoristraat
 Goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
 Bijzondere, moderne architectuur 
 Moderne schoonheidssalon, voorzien van 
 professionele benodigdheden
 Goede ict-faciliteiten 
 Studiecentrum, voorzien van alle gemakken
 Schoolkantine met uitgebreid assortiment

Misschien droom je ervan om straks eigen baas 
te worden? Ook daar kunnen we je bij helpen! 
Je kunt ervoor kiezen om, naast je opleiding, 
extra lessen te volgen of activiteiten te doen 
op het gebied van ondernemerschap. Met ons 
ondernemende onderwijs maken wij van jou een 
ondernemend type!

Pure verwennerij 
Mensen die het écht verdienen, een dagje 
in de watten leggen! Hoe leuk is het om 
daaraan mee te werken? Als student van de 
opleiding Schoonheidsverzorging doe je dat! 
Het Graafschap College organiseert namelijk 
ieder jaar een ‘Verwendag’. In de haar- en 
schoonheidssalon op school geven studenten 
mensen die het écht verdienen een uitgebreide 
kappersbeurt of schoonheidsbehandeling. Een 
geweldige ervaring en dankbaar werk. Je maakt 
mensen niet alleen mooi, maar bezorgt ze de 
dag van hun leven! 

DIT IS BIJZONDER

Ondernemende types



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Schoonheidsverzorging Schoonheidsspecialist

Allround schoonheidsspecialist

3

4

2 jaar

3 jaar

bol

bol 

WAT KIES JIJ?

RICHTING UITERLIJKE VERZORGING

Ondernemende types

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




