Haarverzorging duaal
Wat is de inhoud van deze studierichting?
Naast een cluster algemene vorming op school volg je een standaardtraject met specifieke vorming. Een
stuk van deze specifieke vorming krijg je op school, een groot gedeelte krijg je op de werkvloer.
Het standaardtraject bestaat uit 11 clusters:












Onthaal en communicatie met de klant
Haarverzorging
Basissnitten
Gecombineerde snitten
Tijdelijke omvormingen
Blijvende omvormingen
Kleuren en ontkleuren
Baard, bakkebaarden en snor
Pruiken, haarstukken en haarverlengingen
Basismake-up en manicure
Gelegenheidskapsels

Voor wie is deze studierichting bedoeld?
Ben je gemotiveerd en heb je passie voor het vak? Ben je graag creatief bezig? Wil je je vak leren én
meteen ervaring opdoen? Ben je op zoek naar een uitdaging? Dan is Duaal Leren voor jou de ideale
mix! In deze opleiding combineren we ‘leren op de werkvloer’ met ‘leren op school’.
Je wordt opgeleid door de kapper en krijgt extra ondersteuning op school. Daarnaast volg je de
theorievakken op school waardoor je je getuigschrift en later ook je diploma kapper kunt behalen.
Om deze opleiding te starten heb je een advies van ‘arbeidsmarktgeschiktheid’ nodig van de
klassenraad van het 4de jaar.
Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?
Door de vele uren op de werkvloer is je werkervaring op het einde van het 6de jaar zeer groot en dus
ook je kansen op de arbeidsmarkt.
Je kan op onze school doorstromen naar het 7de jaar Haarstylist. Ook in het 7de jaar kan je kiezen voor
de duale opleiding. Je behaalt na het 7de jaar het diploma SO. Met het diploma SO op zak kan je ook
gaan verder studeren.

Standaardtraject Haarverzorging duaal
BASISVORMING - school
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Project Algemene vakken
Engels
SPECIFIEKE VORMING - school
Dameskappen/herenkappen
Bio-esthetiek
SPECIFIEKE VORMING - werkplek
Totaal aantal lesuren

5HGdu
2u
2u
4u
2u

6HGdu
2u
2u
4u
2u

5u
1u
22u
38u

5u
1u
22u
38u

