BSO - 3de graad - Haarzorg + 7de specialisatiejaar Haarstilist
Het laatste decennium is het imago van kapper sterk veranderd. Kappers zijn managers geworden.
Buiten het vak dat zij uitoefenen, moeten zij ook technisch, commercieel, artistiek en financieel onderlegd
zijn. We schenken hier in de opleiding Haarzorg dan ook veel aandacht aan.
• De opleiding haarzorg is een praktische opleiding.

In de tweede graad leerde je de basistechnieken voor het herenen dameskappen. In de derde graad worden de aangeleerde
vaardigheden verder verfijnd. Je leert eigen accenten leggen. Je
kent de chemische werking van producten en de effecten ervan
op het haar
• Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschil-

lende technieken in (wassen, knippen, watergolf, permanent,
kleuren, brushing, …) bij dames, heren en kinderen.
Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je
baarden en snorren verzorgt.
• Het leerkrachtenkorps en de professionele opgeleide kappers en

kapsters geven een optimale coaching en leren je gaandeweg
om zelfstandige technieken te combineren met creativiteit en
een persoonlijke toets.
• In de 3de graad specialiseer je je in heren- en dameskappen.

De leerkrachten, professioneel opgeleide kappers en kapsters,
begeleiden je om je met kam en schaar te leren omgaan. De
leerling en zijn mogelijkheden staan centraal in de opleiding.

7de SPECIALISATIEJAAR

Dit specialisatiejaar is een noodzakelijke aanvulling op de basis kappersopleiding uit de voorgaande jaren, en
biedt een vervolmaking in de technieken en de creativiteit van het kappersvak. De nadruk ligt op het creëren
van hedendaagse kapsels en bijpassende make up.
Deze technieken worden je stap voor stap aangeleerd door leerkrachten en ervaren kappers die op school
de nieuwe modelijnen komen presenteren en demonstreren.
Ook buiten de school wordt heel wat geleerd. Zo staan er verschillende uitstappen op het programma waarbij kennis wordt gemaakt met de meest recente modelijnen.
De zorgvuldig uitgekozen stageplaats, maakt dat de leerlingen het salonwerk in de realiteit ondervinden.
In dit 7de jaar zullen de leerlingen een eigen salon moeten runnen. Elk jaar opnieuw kiezen de leerlingen
zelf de naam, logo,... Ze moeten zelf de stock van de producten bijhouden, de afspraken regelen, de boekhouding doen,... Kortom, alle taken die ze in een salon zouden moeten kunnen toepassen zullen ze aanleren.

