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HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING

RICHTING
Met Haar- en schoonheidsverzorging kies je voor een 
praktische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je 
verwerft de basis van technische competenties uit zowel 
haar- als schoonheidsverzorging. Ergonomie, hygiëne en 
veiligheid tijdens het werk worden je aangeleerd, maar ook 
milieubewust en economisch handelen zijn in deze studie-
richting belangrijk. Tijdens de lessen haarverzorging leer je 
de basisvaardigheden brushen en watergolven en creëer je 
gelegenheidskapsels. Ook de beginselen van kleuren, knip-
pen en scheren worden je aangeleerd. Tijdens de lessen 
schoonheidsverzorging leer je de specifi eke vaardigheden 
van hand- en gelaatsverzorging. Ook make-up en ontharen 
komen aan bod. Om deze competenties kwaliteitsvol uit te 
voeren, ontwikkel je anatomische en fysiologische inzich-
ten in haar, huid en nagel. Daarnaast is er ook aandacht voor 
het communicatief vaardig zijn met je klanten in het Frans 
en Engels. Je maakt tot slot kennis met trends en evoluties 
in de sector. 

PROFIEL
Je hebt creatieve ideeën en vaardige vingers. Je kan orde-
lijk en toch vlot werken met oog voor detail. Je hebt interes-
se voor uiterlijke verzorging, mode en stijl. Je bent sociaal 
vaardig, maar je kan ook goed luisteren. Je werkt graag sa-
men met anderen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de tweede graad kies je de studierichting waar je inte-
resse het meest naar uitgaat. Heb je ervaren dat kapper/
kapster worden jouw voorkeur heeft, dan kan je voor de 
studierichting Haarverzorging in de derde graad kiezen. Ligt 
je interesse meer in het verzorgen van handen, gelaat, li-
chaam en voeten, dan kan je voor de studierichting Schoon-
heidsverzorging kiezen.

Na het beëindigen van de derde graad kan je gaan werken 
als kapper (na de richting Haarverzorging) of als schoon-
heidsspecialiste (na de richting Schoonheidsverzorging).

Wil je nog verder studeren, dan kan je een graduaatsop-
leiding of beroepsgerichte Se-n-Se zoals Grimeur, Kap-
per-Stylist, Schoonheidsspecialist-adviseur of Wellness-
medewerker volgen.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Artistieke vorming 1 1

Engels en Frans 3 3

Haar- en 
schoonheidsverzorging

16 16

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 8 8

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende 
vakken geïntegreerd aangeboden: Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.
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