Studiegebied Lichaamsverzorging

STUDIERICHTING HAARZORG
2de graad

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?
De logische instroom voor deze studierichting is het beroepenveld Haarzorg / Verzorging –
voeding uit de 1ste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar.
Belangrijk is dat je graag omgaat met mensen, handig bent en interesse hebt voor uiterlijke
verzorging en mode.
Elke gemotiveerde leerling kan nog instappen, wat de vooropleiding ook was.
Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?
In de 2de graad Haarzorg leer je als onderdeel van een bredere vorming de basisvaardigheden
van het haarkappen. Je leert haar wassen en verzorgen, basissnitten uitvoeren, het haar vorm
geven en kleuren. Onder begeleiding van de leerkracht leer je voor elke haarbehandeling die
uitgevoerd wordt een behandelingsplan opmaken zo verwerf je inzicht in de
toepassingsmogelijkheden van haarproducten en technieken.
Je verwerft handigheid in het maken van kapsels en leert veilig omgaan met apparaten,
materialen en producten. Je leert hygiëne regels toepassen op jezelf maar ook in functie van het
werken in een kapsalon. Je leert technische tekeningen lezen bij het opbouwen van kapsels en
haarsnitten.
Je verwerft de nodige kennis van het haar en haarproducten om de haarbehandelingen juist te
kunnen uitvoeren. In functie van het dienstverlenend beroep van kapper leer je klanten in de
stijl van een kapsalon onthalen en begeleiden.
De basisvaardigheden leer je aan op oefenhoofden. Af en toe werk je op modellen om het
geleerde te toetsen aan de realiteit.
Naast aandacht voor beroepsgerichte competenties wordt ook gewerkt aan de eigen
persoonsontwikkeling en het leren samenwerken.
De logische vervolgopleiding is de 3de graad Haarzorg.
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