Domein maatschappij & welzijn: studierichting haarstilist
PROFIEL
Ben je creatief, artistiek en sociaal? Ben je energiek, leergierig en klantgericht? Beschik je over
een sterk esthetisch gevoel? Sta je bovendien open voor vernieuwing en ben je geïnteresseerd in
de nieuwste trends? Ben jij iemand met veel verantwoordelijkheidszin?
Dan is ‘Haarstilist’ voor jou de geknipte richting.
Je volgde een opleiding 3e graad Haarzorg.

OPLEIDING
De opleiding Haarstilist bestaat uit een combinatie van algemene vakken, theorievakken en
praktijkvakken. Dit betekent dat je naast je vakkennis (praktijk dameskappen/herenkappen,
theorie dameskappen en stage dameskappen/herenkappen) ook een degelijke kennis hebt om
het helemaal te maken in je beroeps- en privéleven (taal, wetenschap, sport).
In het specialisatiejaar “haarstilist” van het derde jaar van de derde graad komt de klemtoon te
liggen op de beroepskwalificaties die door het socio-economisch veld aanvaard worden voor de
kwalificatie van salonverantwoordelijke, die mits het bezitten van het attest van bedrijfsbeheer zich
als zelfstandige/zaakvoerder kan vestigen of zich specialiseren in een specifiek onderdeel.
De klemtoon ligt op de praktijk en de stages. Door de geïntegreerde en projectmatige aanpak
krijgen de leerlingen een realistisch beeld van alle aspecten van het beroep.
Nieuw voor deze richting is de component grime. Leerlingen krijgen een basisinitiatie rond grime,
niet zozeer als specifiek beroep maar eerder als een meerwaarde om zich naast het beroep van
kapper, al dan niet verder te specialiseren.
Dit specialisatiejaar is beroepsgericht en geeft de mogelijkheid om zich te vervolmaken en
daarnaast het diploma secundair onderwijs te behalen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
De studierichting haarstilist is een studierichting die toegang geeft tot een beroep met toekomst.
Na het beëindigen van het derde leerjaar van de derde graad haarstilist kan de leerling na het
behalen van het attest van bedrijfsbeheer zich als zelfstandige/zaakvoerder vestigen of zich
specialiseren in een specifiek onderdeel. Door de technieken rond grime zijn er ook mogelijkheden
in de werelden van TV en theater.
Daar het hier in het bijzonder gaat over een gespecialiseerde opleiding hebben de afgestudeerden
een zeer grotere kans op tewerkstelling. Na het volgen van deze opleiding behoort ook een
opleiding binnen het hoger onderwijs tot de mogelijkheden.
Se-n-Se
Met je diploma secundair op zak kan je verder studeren in een Se-n-Se opleiding (secundair-nasecundair). Je kan rechtstreeks starten in een Se-n-Se tso van hetzelfde studiegebied waarin je
je diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Kies je voor een Se-n-Se uit een ander studiegebied, heb je de toestemming van de
toelatingsklassenraad van de school nodig.
Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied: Esthetische lichaamsverzorging (TSO - Se-n-Se),
Grime (TSO - Se-n-Se)

HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
vandaar de roepnaam HBO5. De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van
een beroep. Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele
bachelor. Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding
Verpleegkunde. Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten. Als je dit
niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen: Verpleegkunde
Mogelijke beroepen
Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding: Assistent-kapper, Grimeurkapper, Kapper (knelpuntberoep)
Meer informatie? www.onderwijskiezer.be

