Haarzorg – 2de graad bso
Profiel
Droom je er van om later een kapsalon te hebben of er in te
werken?
Heb je een uitgesproken interesse voor alles wat met
haarzorg te maken heeft?
Zie je jezelf al knippen, brushen, kleuren, permanenten?
Ga je graag en vlot om met personen en wil je hen onthalen
en begeleiden?
Vind je uiterlijke verzorging belangrijk?
Heb je creatieve ideeën en vaardige vingers?
Heb je interesse voor mode?
Dan is Haarzorg geknipt voor jou!
Door deze intense praktijkopleiding leer je het beroep van
kapper aan. Het accent ligt vooral op het stap voor stap
aanleren van haartechnieken. Je leert ook organisatorisch,
veilig, ergonomisch en hygiënisch werken.
Via deze veelzijdige en praktische beroepsrichting word je
specifiek voorbereid op de 3de graad Haarzorg.

Wat leer je?
Realisaties haarzorg
Je maakt kennis met het didactisch salon. Je leert haren wassen en verzorgen, basissnitten uitvoeren,
de haren vorm geven en het haar kleuren.
Stap voor stap leer je de haartechnieken met kennis van zaken aan. Je verwerft handigheid in het
maken van kapsels en leert veilig omgaan met apparaten, materiaal en producten.
Je leert ook hygiënisch, veilig, milieubewust en ergonomisch werken.
Omgaan met mensen
Je leert vlot personen onthalen en begeleiden. Hierbij is ons voorkomen heel belangrijk.
Dienstverlening en (mondelinge) communicatie staan centraal in het beroep van kapper. Ook het
kunnen werken in team is een belangrijke troef.
Zelfstandigheid
Je leert het eigen leren mee in handen te nemen. Je leert opdrachten individueel of in team uit te
voeren. Hierbij is ook het leren raadplegen van informatiebronnen heel belangrijk.
Plastische Opvoeding stimuleert je creativiteit
Algemene vakken zorgen voor de nodige brede vorming.
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Lessentabel

Instap

3de en 4de jaar Haarzorg

BASISVORMING
Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Plastische opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

De meeste leerlingen stappen in na het
beroepsvoorbereidend leerjaar met
beroepenveld Haarzorg.
Dit is de logische overgang.
Ook als je een andere richting volgde in het
2de jaar, is de instap in de 2de graad
Haarzorg haalbaar, op voorwaarde dat je
aan het profiel voldoet (zie punt 1).
Deze instap gebeurt best wel in het 3de jaar.

Wat achteraf?

SPECIFIEK GEDEELTE
Realisaties Haarzorg

19

19

TOTAAL

34

34

De 2de graad Haarzorg is de ideale
voorbereiding op de 3de graad Haarzorg,
met het specialisatiejaar Haarstilist.
Naast deze logische overgang, kan je in de
3de graad nog voor andere
beroepsrichtingen kiezen, op voorwaarde
dat je aan het profiel van de gekozen
afdeling voldoet.
Je moet dan ook bereid zijn om onder
begeleiding achterstanden weg te werken
als dit nodig blijkt.
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