Duaal leren Haarverzorging
(3de graad bso)
Iets voor jou?



Droom je er van het kappersvak vooral in een kapsalon aan te leren en werk je het liefst?
Spreekt de combinatie van leren op school en een doorgedreven opleiding op de werkvloer
je aan?
Ben je bereid om extra tijd aan je opleiding te besteden?
Wil je al meteen een centje bijverdienen?




Wat leer je?
Duaal leren is een combinatie van leren op school en veel werkervaring opdoen in het kapsalon. Het
is een zeer sterk praktijkgerichte opleiding die jouw kansen op de werkvloer vergroot.
Je volgt twee dagen les op school en werkt drie dagen op de werkplek.

Op school
Algemene vorming





2 u. godsdienst
2 u. LO
2 u. Frans
4 u. project algemene vakken

Beroepsgerichte vorming
 4 u. haarzorg

Op de werkplek
Praktijk


24 u. in het kapsalon

Je leert de competenties van een kapper in een
tweejarige opleiding in 11 clusters:
 Onthaal en communicatie met de klant
 Haarverzorging
 Basissnitten
 Gecombineerde snitten
 Tijdelijke omvormingen
 Blijvende omvormingen
 Kleuren en ontkleuren
 Baard, bakkebaard en snor
 Gelegenheidskapsels
 Pruiken, haarstukken en haarverlengingen
 Basis make-up en manicure

Het is op de echte werkvloer dat je het vak aanleert onder begeleiding van een kapper (jouw mentor
en werkgever voor de twee jaar). Hij of zij leert je de kneepjes van het vak aan.

Daarnaast krijg je ook begeleiding van een trajectbegeleider van de school. De trajectbegeleider is
jouw persoonlijke coach en helpt je doorheen jouw leerproces, zowel op de werkvloer als op school.
Tijdens de praktijklessen op school leer je verder de competenties aan en bespreken we bepaalde
moeilijkheden vanop de werkvloer die je dan extra kan inoefenen. Zo bieden we onderwijs op maat
aan.

Andere weetjes


Je sluit een ‘overeenkomst alternerende opleiding’ af met een werkgever en de school. Dit
betekent dat je:
o een leervergoeding ontvangt van 500 euro per maand (als je de volledige maand
werkt);
o blijvend fiscaal ten laste bent van je ouders en ze dus kindergeld krijgen;
o in beperkte mate socialezekerheidsrechten (ziekte-uitkering, pensioen) opbouwt.




In totaal bestaat je opleiding uit 38 uur (uren op school + op de werkplek)
Als je slaagt, behaal je het getuigschrift van het tweede leerjaar van derde graad Haarzorg
en de beroepskwalificatie kapper, net zoals de leerlingen in het gewoon voltijds
schooltraject.

Instap?



Vanuit de tweede graad Haarzorg. Dit is de logische overgang. Na een andere richting is de
instap in de derde graad duaal leren Haarverzorging heel moeilijk haalbaar.
Vooraleer je kan starten moet je een screeningstest afleggen om te zien of je voldoende
arbeidsrijp bent. De klassenraad geeft ook een advies.

Wat nadien?




Je kan onmiddellijk aan de slag in een kapsalon. Je grote werkervaring is daarbij een extra
troef.
Je kan ook aan de slag als demonstrateur, vertegenwoordiger of verkoper in de sector van
haarzorg en schoonheidsverzorging.
Je kan je verder specialiseren:
o via het specialisatiejaar 7 Haarstilist dat je in VISO kan volgen;
o via volwassenenonderwijs (make-up, pedicure, lichaamsverzorging…).
Na het 7de jaar Haarstilist kan je starten in het hoger onderwijs zoals bachelor secundair
onderwijs bio-esthetiek en/of haartooi.

Waar?
VISO – campus Polenplein

