
 

 

 

Duaal leren: studierichtingen haarverzorging duaal 5de jaar en 6de jaar en 
kapper-stylist duaal 7de jaar (specialisatiejaar BSO-maatschappij & 

welzijn) 

 

   PROFIEL haarverzorging duaal 5de jaar en 6de jaar 
 

 
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 en Haarverzorging duaal voor jou de geknipte richting.  
Wil je graag je competenties op de werkplek bereiken? Ben je arbeidsrijp en wil je bij de start van 
de derde graad aan je toekomst werken op de werkvloer? Dan is duaal haarverzorging misschien 
de beste opleiding voor jou.  
 

   OPLEIDING 
 

 
Met het Duaal Leren, kunnen we de leerlingen nog VERder brengen. Campus Redingenhof is in 
september 2018 binnen het proefproject “Schoolbank op de werkplek” in 3 van zijn 5 vloten met 
een duale opleiding gestart. De duale opleidingen op Campus Redingenhof worden verder 
uitgebouwd. Betreffende de opleiding haarverzorging duaal zullen in september 2019 zowel het 
vijfde als het zesde jaar haarverzorging duaal aangeboden worden. 
 
Binnen de afdeling haarzorg wordt al verschillende jaren vooruitstrevend gewerkt via 
gedifferentieerd lesgeven (De lessen worden aangepast aan elke leerling zijn tempo en noden. 
Deze vorderingen worden bijgehouden in het persoonlijk differentiatieboekje van de leerling.). 
Hierdoor kunnen onze leerlingen a.d.h.v. deze volledig individuele opvolging, de competenties 
bereiken.  
 
Uiteraard dienen op het einde van elke graad de vereiste leerdoelen en competenties bereikt te 
zijn. Doch via deze wijze van lesgeven binnen onze afdeling haarzorg zijn onze leerlingen bij het 
behalen van hun diploma zeer goed voorbereid op de arbeidsmarkt.  
Binnen de opleiding vormt de stage (zowel alternerende als blokstages) een heel belangrijk 
onderdeel. Omdat we onze leerlingen die arbeidsrijp zijn, nog beter willen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt, geven we hen de mogelijkheid om vanaf het vijfde jaar te starten met de duale 
opleiding Haarverzorging.  
 
Door de jarenlange opgebouwde know how, kan het team haarzorg zeer gerichte screenings 
uitvoeren om de leerling/kandidaat duaal leren een realiteitsgericht schoolloopbaanadvies te 
geven (is de leerling al dan niet arbeidsrijp en arbeidsgericht ingesteld?). 
 
Net zoals in het regulier aanbod haarzorg, krijgt de leerling een basispakket van algemeen 
vormende vakken (sport, PAV, LVB, Frans) aangevuld met enkele uren richting specifieke vakken 
van haarzorg. Afhankelijk van de afspraken tussen de school en de werkplek en de vorderingen 
die de leerling op de werkplek toont, wordt er tussen de trajectbegeleider (begeleidende en 
opvolgende leraar van de school) en de mentor (begeleider op de werkplek) in samenspraak met 
de leerling-werknemer bepaald welke richting specifieke vak onderdelen op school worden 
bijgewerkt (zoals watergolf, brushing, permanent, opsteken, kleurtechnieken, dames- en 
herensnitten, bio-esthetiek…). De lessentabel voor de studierichting Haarverzorging duaal 5de jaar 
staat onderaan dit document. 
 
Bij de opleiding haarverzorging duaal zal de leerling wekelijks twee dagen op school de 
vernoemde vakken volgen en drie dagen per week op de werkplek (kapsalon) competenties 
verwerven en bijschaven. Dit betekent dat de leerling-werknemer een wekelijks te presteren week-



 

 

 

urenpakket (school + werkplek) heeft van 38u. De leerling/werknemer krijgt voor het uitoefenen 
van het duale traject een (leer)vergoeding.  
 
Voor uitgebreidere info over het duale leertraject en wat dit betekent/inhoudt verwijzen we graag 
naar de website van onze school www.campusredingenhof.be/wp/duaal-leren en de website van 
Onderwijs Vlaanderen www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren 
 
Leerlingen die voor de opleiding haarverzorging duaal kiezen, krijgen in samenspraak met de 
werkplek de mogelijkheid om deel te nemen aan extra muros activiteiten zoals uitstappen, 
projecten, GWP, buitenschoolse activiteiten, … 
 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 
Vermits de opleiding haarverzorging duaal een tweejarige opleiding is, gebeurt de 
studiebekrachtiging op 30 juni van het tweede schooljaar.  
 
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 
  

   PROFIEL kapper-stylist duaal 7de jaar (specialisatiejaar BSO-
maatschappij & welzijn)  

 
Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 actuele trends en nieuwe technieken herkennen 
 ze omzetten naar de praktijk rekening houdend met de wensen en de persoonlijkheid van 

de klant 
 rendabel functioneren in een kapsalon 
 alle aspecten van dames- en/of herenkapsels als totaalbeeld uitwerken vanuit sthetisch, 

hygiënisch en organisationeel oogpunt 
Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie kapper-stylist, niveau 4 
Bron: www.duaalleren.vlaanderen 
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