Domein maatschappij & welzijn: studierichting haarzorg
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?
Dan is Haarzorg voor jou de geknipte richting.

OPLEIDING
Je krijgt naast algemeen vormende vakken (sport, PAV) een theorie- en een groot praktijkpakket
haarzorg. Tijdens deze uren maak je kennis met diverse technieken van haarzorg zoals
watergolf, brushing, permanent, opsteken, de nieuwste kleurtechnieken, de nieuwste dames- en
herensnitten en het plaatsen van extensions. Je oefent deze technieken uitgebreid in tijdens de
praktijk. Naast haartooi komen ook tijdens de lessen bio-esthetiek gelaatsverzorging, maquillage
en manicure aan bod
We stimuleren je om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We oefenen je in sociale en
communicatieve vaardigheden zodat je in staat bent een verkoopsgesprek te voeren en advies
te geven over stijl, kleur en vorm.
De lessen worden aangepast aan elke leerling zijn tempo en noden. Deze vorderingen worden
bijgehouden in het persoonlijk differentiatieboekje van de leerling.
In de 3de graad plannen we heel wat buitenschoolse activiteiten: we nemen deel aan het
Belgisch kampioenschap haarzorg, we bezoeken beurzen, shows en firma’s. We nemen deel
aan fotoshoots, talentenjacht (achter de schermen werken voor toneel) en organiseren jaarlijks
een pop-upkapsalon voor het goede doel. Naast de ingeplande stages doen we aan
werkplekleren in rusthuizen. Tot slot werken de leerlingen van de 3de graad op wekelijkse basis
in het kapsalon van de school. Hier is er een goede benadering van de realiteit.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
7de specialisatiejaren BSO
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Personenzorg. Dit
betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. Als je slaagt in dit
specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere
opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in
het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.
Dit zijn de mogelijkheden: Haarstilist
Se-n-Se
Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je starten in alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde
studiegebied waarin je je diploma hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle
overgangen vanzelfsprekend zijn. Informeer je goed bij de scholen!
Een Se-n-Se-opleiding volgen uit een ander studiegebied kan enkel mits akkoord van de
toelatingsklassenraad van de school.
Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied: Esthetische lichaamsverzorging (TSO - Se-n-Se),
Grime (TSO - Se-n-Se)

Hoger onderwijs
Na het 7de specialisatiejaar haarstilist heb je je diploma op zak, waarmee je kan starten aan een
bacheloropleiding leerkracht secundair onderwijs haarzorg.
Mogelijke beroepen
Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding: Assistent-kapper, Grimeurkapper, Kapper (knelpuntberoep)
Meer informatie? www.onderwijskiezer.be

