
 

 

Haarzorg en Haarstylist 

Wat is de inhoud van deze studierichting? 

In de 2de graad leer je alle basistechnieken van snit, permanent, kleur, watergolf, brushing, 

gelegenheidskapsels en herenkappen. Je werkt vooral op oefenhoofden en vanaf het 4de jaar ook al op 

modellen. De nadruk ligt op tempotraining en nauwkeurig werken. Je leert en oefent verschillende 

basistechnieken hand- en nagelverzorging. 

In de 3de graad werken we de basistechnieken die je leerde in de 2de graad verder uit en we verfijnen 

onze techniek. Je werkt op oefenhoofden, modellen en klanten in ons schoolkapsalon. Je doet ervaring 

op in kapsalons tijdens de stage-uren. Je maakt kennis met de laatste trends op het vlak van 

haarverzorging. Je leert op een professionele manier service bieden aan klanten. Je leert tal van 

sociale en communicatie vaardigheden. Je oefent je in teamgericht, commercieel, creatief en 

kwaliteitsgericht werken. Je moet eigen initiatieven nemen. Je krijgt een grote verantwoordelijkheid bij 

de klantendienst op school en op stage.  

In het 7de jaar haarstylist ligt de klemtoon op de beroepskwalificaties. Je wordt opgeleid tot 

respectvolle, verdraagzame en verantwoordelijke jongeren met beroepsbekwaamheid. Leerlingen 

moeten plichtsbewust worden en vooral leren begrijpen waarom dat noodzakelijk is. Respect hebben 

voor andere/zichzelf en materialen. Regels en reglementen leren aanvaarden. Belangstelling tonen in 

de verschillende toepassing gebieden die haarzorg te bieden heeft. Het verwerven van kennis en 

vaardigheden, probleemoplossend leren denken en inzicht hebben in het handelen. Creativiteitszin 

ontwikkelen. Naast het uitvoeren en toepassen van diverse technieken en handelingen deze kunnen 

evalueren, bijsturen en perfectie nastreven. Klantvriendelijk en klantgericht leren werken. Inzicht 

verwerven in management en initiatief durven nemen. Modetrends opvolgen en creatief verwerken. 

Door de stages krijg je nog heel wat ervaring op het werkveld erbij. 

Voor wie is deze studierichting bedoeld? 

Je voelt dat het kappersvak je in de vingers zit. Je bent modebewust, je hebt belangstelling voor 

kapsels, trends, kleuren en het geven van persoonlijk stijladvies aan jouw toekomstige klanten. Ben je 

daarbij nog enthousiast, leergierig en ondernemend, dan is dit de geknipte richting voor jou.  

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting? 

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad BSO 3 Haarzorg krijg je het getuigschrift van 

de derde graad secundair onderwijs. Na het 7de jaar Haarstylist ontvang je het diploma SO.  

Je kan aan de slag als (zelfstandig) kapper/kapster. Je kan verder studeren of een meer 

gespecialiseerde opleiding volgen. 

 

  



Lessentabel  2de graad Haarzorg 

BASISVORMING 3HG 4HG 

Levensbeschouwing 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Engels 2u 2u 

Actief burgerschap 1u 1u 

Project algemene vakken 5u 5u 

SPECIFIEK GEDEELTE   

Plastische opvoeding 1u 1u 

TV Dameskappen 4u 4u 

          Dameskappen kleur                1u                1u 

          Dameskappen permanent/snit                1u                1u 

          Dameskappen technologie                1u                1u 

          Dameskappen watergolf                1u                1u 

Bio-esthetiek 1u 1u 

PV Dameskappen 14u 14u 

          Dameskappen kapseltechnieken                2u                - 

          Dameskappen kleur                3u                4u 

          Dameskappen permanent                3u                4u 

          Dameskappen snit                3u                3u 

          Dameskappen watergolf                3u                3u 

PV Herenkappen 2u 2u 

Totaal aantal lesuren 34u 34u 

 

Lessentabel  3de graad Haarzorg 

BASISVORMING 5HG 6HG 

Levensbeschouwing 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Engels 2u 2u 

Project algemene vakken 4u 4u 

SPECIFIEK GEDEELTE   

TV Dameskappen   

          Dameskappen kleur 1u 1u 

          Dameskappen permanent 1u 1u 

          Dameskappen technologie 2u 2u 

          Dameskappen snit 1u 1u 

PV Dameskappen   

          Dameskappen kapseltechnieken 2u  

          Dameskappen kleur 4u  

          Dameskappen permanent 4u 4u 

          Dameskappen snit 4u 4u 

          Dameskappen salon  4u 

PV Herenkappen  2u 2u 

Bio-esthetiek 1u 1u 

Stage 2u 4u 

Praktijklessen op verplaatsing   

Totaal aantal lesuren 34u 34u 

 

  



Lessentabel  7de jaar Haarstylist 

BASISVORMING 7HS 

Levensbeschouwing 2u 

Engels 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 

Project algemene vakken 6u 

SPECIFIEK GEDEELTE  

TV Dameskappen 4u 

          TV Dameskappen/herenkappen                2u 

          TV Dameskappen salon                1u 

          TV Dameskappen technologie                1u 

PV Dameskappen 8u 

          PV Dameskappen/herenkappen                4u 

          PV Dameskappen/herenkappen salon                4u 

PV Stage dameskappen/herenkappen 8u 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE  

 2u 

Totaal aantal lesuren 34u 

 

 

  


