
Het werkplekleren doe je onder een Overeenkomst 
Alternerende Opleiding (OAO). De werkgever betaalt je 
het eerste jaar een opleidingsvergoeding van € 453 per 
maand.  De volgende jaren kan die vergoeding stijgen 
tot € 539,10 per maand.

Algemene vorming 7

BGV 8

Werkplekleren 23

KAPSALON-

OPLEIDING
In het deeltijds onderwijs ben je niet gebonden aan 
schooljaren. Je werkt op je eigen tempo om de 
competenties en de leerplandoelen te verwerven. 

De opleiding Kapsalonverantwoordelijke is 
modulair. Dit betekent dat de leerstof in 
deelmodules aangeboden wordt. Als je al de 
competenties van een deelmodule goed verwerkt hebt, 
krijg je een deelcertificaat. Als je al de deelmodules 
afgewerkt hebt, ontvang je het certificaat. Met dit 
certificaat kun op de arbeidsmarkt een job zoeken.

Naast het certificaat kun je ook het getuigschrift 
tweede graad, een getuigschrift derde graad en 
een diploma SO behalen

RICHTING
Je leert de werking van een kapsalon plannen en 
organiseren. Hier hoort o.a. de aankoop van producten 
en materialen, voorraadbeheer, het beheer van 
financiën en personeelszaken ... bij. Je leert een 
kappersteam leiden: klanten ontvangen, adviseren en 
helpen bij de keuze van kapsels, haarsnit en 
haarstukken. Je leert rekening houden met de wensen 
van de klant en met de modetrends. Ook oefen je in het 
adviseren en verkopen van producten. Bedoeling is dat 
je zelfstandig de haren van klanten kan verzorgen en de 
verantwoordelijkheid leert dragen over de werking en 
organisatie van een kapsalon.

Let wel: de opleiding tot kapper maakt deel uit van de 
opleiding Kapper-salonverantwoordelijke. Eerst leer je 
altijd voor kapper. Wanneer je geslaagd bent in de 
kappersopleiding, kan je door een extra module te 
volgen, bijkomend slagen in de opleiding Kapper-
salonverantwoordelijke.

Deelcertificaten zijn:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen

WOORDVERKLARING

BGV Beroepsgerichte Vorming (BGV)
praktijk en theoretische vorming

Werkplekleren    Ben je arbeidsrijp*? Je gaat in een 
bedrijf opgeleid worden.
Ben je nog niet arbeidsrijp? Je     
volgt eerst een ander traject om 
arbeidsrijp te worden.
* arbeidsrijp: in staat zijn om te

werken, op tijd kunnen komen,
werk zien, flexibel zijn, volhouden

*Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk
van de cao van het bedrijf

*

UREN

Opleiding aangeboden

CL&W Spectrumcollege campus Beringen

2de & 3de GRAAD

• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -

verlengingen
• basis make-up en

manicure

VERANTWOORDELIJKE

PROFIEL
Je bent ondernemend, artistiek en sociaal aangelegd. 
Daarnaast hou je ervan om klanten advies te geven en 
tevreden te stellen. Bovendien ben je op de hoogte van 
de laatste (mode)trends. 
Je hebt een goede werkmentaliteit en je bent bereid 
om, naast de twee dagen naar school te komen nog 
minstens 20 uren te werken in een kapsalon. Je wilt 
ook tijdens de schoolvakantiedagen werkplekleren.

HOMI
Rechthoek
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