HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING (A)

HSZ

STUDIEDOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

2de graad

Droom je ervan om later in een kapsalon of een schoonheidssalon te werken?

PROFIEL
Met de studierichting haar- en
schoonheidsverzorging kies je
voor een creatieve arbeidsmarktgerichte opleiding.

Heb je een uitgesproken interesse voor alles wat met schoonheid te maken heeft?
Je houdt er van mensen te verwennen met een stralend kapsel of een
ontspannende schoonheidsverzorging?
Zit creativiteit je in de vingers?
Heb je interesse in mode en trends?

Je leert er via vele
praktijkoefeningen de kneepjes
van het kappersvak en je laat
mensen stralen in de lessen
schoonheidsverzorging.

WAT LEER JE?
Je bent handig en creatief,
je hebt interesse voor
schoonheid, mode en stijl,
je bent sociaal, kan goed
luisteren en werkt graag samen
met anderen.

INSTAP
Deze richting sluit aan op het
leerpad Maatschappij & Welzijn
Haar- en schoonheidsverzorging van het tweede jaar.
Je kunt echter ook vanuit een
ander leerpad uit 2B of 2A
instromen.

Haar- en schoonheidsverzorging
Je maakt kennis met een aantal basistechnieken en competenties uit de haar- en
schoonheidsverzorging. Je leert veilig, hygiënisch en ergonomisch werken.
Je krijgt sociale en communicatieve vaardigheden onder de knie. Je leert vlot
personen onthalen en begeleiden en je leert werken in team.
Je leert meer over de structuur van het haar, de opbouw van de huid en het effect van
verschillende producten en behandelingen.
Je volgt trends en evoluties in de haar- en schoonheidssector op de voet.

Brede basisvorming
Je krijgt een brede basisvorming zodat je op allerlei vlakken sterk in je schoenen staat.
Je leert communiceren met klanten en medewerkers in het Nederlands, Frans en
Engels. Zo kan je echt élke klant helpen stralen!
In de vakken artistieke en digitale vorming wordt je creativiteit aangescherpt en leer
je vlot met de computer en andere digitale media werken.
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WAT HIERNA?
Het logische vervolg van deze richting zijn de richtingen Haarverzorging (A) en Schoonheidsverzorging (A) in de derde
graad.
Een overstap naar een andere richting binnen de arbeidsmarktfinaliteit is ook mogelijk, al zal je wel een achterstand voor
bepaalde vakken moeten wegwerken.
Na het 6de jaar kan je je nog verder specialiseren in een se-n-se-opleiding of ben je helemaal voorbereid om door te
stromen naar de arbeidsmarkt.
A: arbeidsmarktgerichte opleiding (voorbereiding op tewerkstelling)
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