
Datum opmaak: oktober 2016. 

DERDE GRAAD 

 

HAARZORG 

 

     
 

     
    

 Je droomt ervan om in een kapsalon te werken of zelfstandig uit te baten. 
 Je bent creatief en handvaardig 
 Je leert liefst door te doen en theorie ligt je minder. 
 Je wil leren knippen, brushen, kleuren en permanenten. 
 Je hebt interesse voor mode. 
 Je vindt een verzorgde houding belangrijk. 
 Je bent vlot in de omgang met mensen en kan in een team werken 
 Je wil graag omgaan met klanten en hen goed advies geven. 

Dan is Haarzorg geknipt voor jou! 

Studieprofiel van de richting:  

 

  
Is deze richting iets voor jou? 
 
Zet jouw eigen inschatting van 
jouw studieprofiel af tegenover dit 
van de gekozen richting! 
 
Dit kan op:  
www.sint-michiel.be  

     



Datum opmaak: oktober 2016. 

LESSENTABEL 5-6 HZ 

 

Vakbenaming 
Uren/week 

5 HZ 6 HZ  

Godsdienst 2 2 

Engels 1 1 

Frans 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Plastische opvoeding 1 1 

Project algemene vakken 4 4 

Competentieontwikkelend leren: haarzorg (met stage) 22 21 

Totaal 34 33 

 

 Je verwerft de competenties van een kapper door een intensieve praktijkopleiding. Je 
oefent je verschillende technieken (knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing, 
…) in bij dames, heren en kinderen.  

 Je creëert kapsels in diverse kleuren en vormen en ontdekt hoe je hierbij creatief te 
werk kan gaan. Je gebruikt verschillende technieken, haarproducten en materialen. 

 Je leert hygiënisch, ergonomisch en kwaliteitsgericht werken. 
 Je ontwikkelt tal van sociale en communicatieve vaardigheden en leert hoe je op een 

professionele manier op de wens van de klant ingaat. Je biedt de klant service en een 
deskundig advies. 

 Je doet praktijkervaring op in schooleigen salons en op stage (een halve dag per week 
vanaf het vijfde jaar in november). 

 In het zevende jaar kan je je specialiseren door het volgen van 7 Haarstilist. 

 

 

Voor uitgebreide informatie kan je terecht op de website: www.viso-roeselare.be  


