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HAARZORG

RICHTING
Als je voor de studierichting Haarzorg kiest, 
wil je later kapper of kapster worden. In het 
vak Realisaties haarzorg leer je alle bewer-
kingen zoals snit, watergolf, permanent, 
kleuren en feestkapsels voor dames, heren 
en kinderen. Je moet deze technieken en 
handelingen niet alleen kunnen uitvoeren, 
maar ook kunnen omschrijven en verduide-
lijken. Je leert ook de basistechnieken van 
make-up en handverzorging.

JE PROFIEL
Mensen mooi maken is iets wat je heel 
graag doet. Je bent creatief, handig en je kan 
ordelijk en toch vlot werken met oog voor 
detail. Ben je ook nog vlot in de omgang? 
Dan is deze richting zeker iets voor jou. Je 
moet immers klanten kunnen ontvangen en 
verwennen.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Logischerwijze ga je verder in de derde graad 
Haarzorg. In het tweede leerjaar van de der-
de graad kan je je vaardigheden verfijnen in 
de stages. Je past in een kapsalon toe wat 
je geleerd hebt. Nadien kan je werk zoeken 
in een kapsalon of in een gespecialiseerde 
handelszaak. Je kan ook nog het 7de specia-
lisatiejaar Haarstilist volgen om een diploma 
secundair onderwijs te behalen.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Aanvullend Nederlands 1 1

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 1 1

Project Algemene Vakken 6 6

Realisaties haarzorg 17 17

Toegepaste informatica 1 1

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven 
werden, zoals wiskunde,  talen, geschiedenis en aardrijkskunde 
worden nu als één vak gegeven.

VERZORGING - VOEDING

RICHTING
Deze richting is zeer veelzijdig. In het vak 
Verzorging-Voeding werk je binnen de the-
ma’s gezondheid, leefomgeving en voeding. 
Daarnaast leer je jezelf beter kennen en help 
je bij activiteiten voor kleuters en bejaarden. 
Je zal tijdens projecten vele vaardigheden 
leren.

JE PROFIEL
Je wil voor mensen zorgen en je zet je graag 
in voor anderen. Je hebt interesse in ge-
zonde voeding en je hebt aandacht voor de 
leef- en woonsituatie. Je bent graag met je 
handen bezig en je bent creatief.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan naar de derde graad Verzorging. Je 
kan daarna een 7de specialisatiejaar Kinder-
zorg of Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundi-
ge volgen en zo het diploma secundair on-
derwijs behalen. Je kan dan onmiddellijk de 
arbeidsmarkt op, je kan doorstromen naar 
HBO5 Verpleegkunde of verder studeren in 
het hoger onderwijs.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Aanvullend Nederlands 1 1

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Muzikale opvoeding 1 1

Plastische opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 6 6

Verzorging - Voeding 16 16

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven 
werden, zoals wiskunde,  talen, geschiedenis en aardrijkskunde 
worden nu als één vak gegeven.
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