Heilig Hartinstituut Kessel-Lo
Secundair Onderwijs
Infobrochure Haarzorg
2021-2022
Samen met jou willen wij op een fijne manier op weg gaan, in wederzijds respect, zodat je kan opgroeien
tot een open medemens en je het beste van jezelf kan geven op school.
Groeien doe je elke dag,
klein wordt groot en tof wordt toffer.
Grijp met beide handen je kansen en zoek steun waar nodig.
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je terecht op het nummer 016 25 22 51.
Tijdens het schooljaar is het leerlingensecretariaat er om je wegwijs te maken!

Algemene gegevens
Heilig Hartinstituut Kessel-Lo (HHK)
Jozef Pierrestraat 56
3010 Kessel-Lo

016 25 22 51
@

www.hhscholen.be
infohhk@hhscholen.be

Lestijden
1ste belsignaal

08.20 uur

1ste lesuur

08.25 uur

2de lesuur

09.15 uur

PAUZE

10.05 uur

3de lesuur

10.20 uur

4de lesuur

11.10 uur

MIDDAGPAUZE

12.00 uur

5de lesuur

12.50 uur

6de lesuur

13.40 uur

PAUZE

14.30 uur

7de lesuur

14.45 uur

8ste lesuur

15.35 uur

Einde lesdag

16.25 uur

Bereikbaarheid
• Vlot bereikbaar met de fiets, er is een bewaakte fietsstalling in de school (langs Jozef-Pierrestraat);
• Op enkele minuten wandelen (10 min.) van het station Leuven;
• Verschillende bushaltes in de buurt: Diestsesteenweg (tegenover de school), Gemeentestraat, de Becker
Remyplein.
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Studiegebied Lichaamsverzorging
Studierichtingen Haarzorg en Haarstilist
Een woordje uitleg
De studierichting Haarzorg is een praktische opleiding die je in staat stelt te functioneren in de
kappersbranche. Deze studierichting is vooral bestemd voor jongeren die praktische vaardigheden willen
verwerven in een dienstverlenend beroep, ondersteund door de nodige theoretische kennis. Het is
belangrijk dat je graag en vlot wil omgaan met mensen, dat je gevoel hebt voor het esthetische en dat je
creatief ingesteld bent.

Wanneer kies je voor deze richting?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent creatief en vaardig en je hebt durf.
Je wil praktische ervaring opdoen.
Je wil alles weten over haarproducten.
Je bent geboeid door die moderne haarmode, vol fantasie, kleur en afwisseling.
Je droomt van een eigen kapsalon waarin je zelf creatief kan werken.
Je bent discreet en flexibel.
Je werkt graag in team samen.
Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen.
Je hebt een correcte houding en je hanteert een verzorgde taal.
Je hebt een verzorgd en goed voorkomen.
Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden in het Nederlands.
Je bent bereid ervaring op te doen op de werkvloer en via stages in de kapperssector. Je bent aldus
bereid je aan te passen aan de eisen van een kapperszaak.

Troeven
De opleiding Haarzorg wordt gespreid over vier leerjaren en een specialisatiejaar. Als toekomstige kapper
leer je alle bewerkingen correct uit te voeren. Je verwerft voldoende inzicht, durf en creativiteit om kapsels
te interpreteren en uit te voeren.
Veelvuldig oefenen brengt een aantal basistechnieken en handigheid bij. Tevens verwerf je kennis van
materialen en producten. Ruime aandacht gaat naar de algemene vorming en naar het leren van attitudes:
dienstbaarheid, vlotheid en voorkomendheid. Je leert feeling hebben voor mode, stijl en verzorging. Je leert
hygiënische regels toepassen op jezelf, maar ook in functie van het werken in een kapsalon.
De praktijklokalen beschikken over heel wat materialen en apparaten. Je leert met deze materialen
vakkundig en op een respectvolle manier omgaan. Je leert deze materialen onderhouden, reinigen en
desinfecteren. Dit alles vraagt een positieve ingesteldheid.
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Stages
In het zesde jaar loop je 2 keer gedurende een ganse week een blokstage zodat je de kans krijgt om het
echte kappersvak in al zijn facetten te leren kennen.
In het zevende specialisatiejaar loop je een halve dag per week stage. Zo kom je in contact met verkoop,
klanten en verzorging in een reële situatie.

GIP
De geïntegreerde proef heeft tot doel jou voor te bereiden op het beroepsleven en tegelijkertijd je
persoonlijkheid te vormen.
De GIP wordt in de loop van het tweede en derde leerjaar van de derde graad georganiseerd. Het biedt
kansen om te bewijzen:
• dat je de basisleerstof beheerst;
• dat je verschillende vakken ervaart als componenten van de totale opleiding;
• dat je bekwaam bent verbanden te leggen tussen de verschillende vakonderdelen;
• dat je technische, praktische en communicatieve vaardigheden hebt verworven.
De proef toetst jouw kennis, inzicht, technische en praktische vaardigheden. Ze peilt tevens naar attitudes
en sociale vaardigheden. Contacten met het bedrijfsleven zijn belangrijk en maken deel uit van de
geïntegreerde proef.

Verder studeren / arbeidsmarkt
Op het einde van het zesde jaar krijg je het getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Hiermee
kan je naar het zevende jaar Haarstilist. Je kan ook als werknemer werken in een kapsalon of je vestigen als
zelfstandige.
Wie succesvol het zevende jaar Haarstilist afwerkt, behaalt het diploma secundair onderwijs. Je kan als
zelfstandige een zaak opstarten.
Na een zevende jaar kan je ook instappen in bacheloropleidingen, HBO5-opleidingen of cursussen volgen in
de centra voor volwassenenonderwijs.
Andere beroepsmogelijkheden:
• vertegenwoordiger in haarverzorgingsproducten;
• technisch afgevaardigde van een firma uit de kappersbranche;
• werknemer in een kapsalon.
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Vierde jaar bso Haarzorg
Lessentabel
4
Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

1

Project algemene vakken

6

Realisatie haarzorg

18

Toegepaste informatica

1

AANTAL UREN PER WEEK

32

Toelatingsvoorwaarden
Je bent geslaagd voor een tweede leerjaar van de eerste graad of voor het beroepsvoorbereidend leerjaar.
Op basis van leeftijd, 15 jaar vóór 1 januari, kan je ook toegelaten worden mits een gunstige beslissing van
de toelatingsklassenraad.

Inhoud van de studierichting
Je maakt kennis met het kapsalon, je bereidt de haren voor op een verzorging en je leert ze te behandelen.

Specifieke vakken
Vaktechnologie, beroepsethiek en sociale vaardigheden komen geïntegreerd aan bod tijdens de
praktijklessen.

Uitwegen
Met een A-attest voor een vierde jaar kan je doorstromen naar het vijfde jaar Haarzorg of een aanverwante
bso-richting.

Studieprofiel
Je moet handig, ordelijk, creatief, flexibel, discreet en betrouwbaar zijn.
Je moet bereid zijn om gedurende het schooljaar, zowel tijdens de praktijklessen als na de schooluren, de
basistechnieken in te oefenen.
Je moet beschikken over een goede motoriek.

5

Vijfde en zesde jaar bso Haarzorg
Lessentabel
5

6

Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Plastische opvoeding

1

1

Project algemene vakken

4

4

Realisatie haarzorg

21

21*

AANTAL UREN PER WEEK

32

32

* waarvan 1 uur ondernemend project

Toelatingsvoorwaarden
Je bent geslaagd voor een vierde jaar aso, kso, tso of bso. Indien je instroomt in de richting Haarzorg vanuit
een andere richting, zal je moeten bereid zijn om de instroomdagen tijdens de zomervakantie te volgen en
om extra bij te werken.

Inhoud van de studierichting
Je leert volgende competenties:
• Als lid van een kappersteam klanten in de stijl van het kapsalon onthalen en begeleiden;
• Als lid van een kappersteam kapsels realiseren en daarbij rekening houden met de wensen van de klant;
• Het eigen leren mee in handen nemen;
• Leven in verbondenheid met jezelf, met de anderen en met de wereld.
Ondernemend project: In het zesde jaar bevat het vak realisatie haarzorg (20 uur) ook 1 uur per week het
vak Ondernemend project. Met dit vak willen we de leerlingen enkele belangrijke
ondernemerschapscompetenties bijbrengen. Dit vak wordt projectmatig aangebracht in combinatie met
het vak realisatie Haarzorg.
Klantendienst: In het zesde jaar krijg je de kans om op school in het didactisch kapsalon klanten te onthalen
en volledig te verzorgen.

Uitwegen
Als je slaagt in deze studierichting, krijg je een getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.
Je kan gaan werken als medewerker (loontrekkende) in een kapsalon, als vertegenwoordiger van
haarverzorgings-, kappersproducten en van cosmetica en als technisch afgevaardigde binnen een firma uit
de kappersbranche. Je kan je vestigen als zelfstandige.
Je kan ook doorstromen naar het zevende specialisatiejaar haarstilist.

Studieprofiel
Je bent vlot in de omgang met mensen, creatief en handig. Je bent zelfstandig, maar je kan ook in
teamverband werken. Je bent betrouwbaar, eerlijk, en loyaal.
Je bent bereid om, verspreid doorheen het schooljaar, verschillende modellen mee te brengen om
bepaalde technieken in te oefenen.
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Zevende specialisatiejaar bso Haarstilist
Lessentabel
Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Ondernemend project

1

Project algemene vakken

4

Realisatie haarzorg

20

AANTAL UREN PER WEEK

33

Toelatingsvoorwaarden
Je bent geslaagd voor een zesde jaar aso, kso, tso of bso.

Inhoud van de studierichting
In het zevende jaar Haarstilist leer je de volgende competenties:
• Als medewerker van een kappersteam op professionele manier service bieden;
• Als verantwoordelijke van een kappersteam de werkzaamheden in een kapsalon organiseren,
coördineren, toezien op de uitvoering ervan en daarvan verslag uitbrengen.
Je loopt gedurende het ganse schooljaar een halve dag per week stage in een kapsalon.

Specifieke vakken
Dit specialisatiejaar is erop gericht je zo goed mogelijk voor te bereiden op je beroepsloopbaan als kapper
of salonbeheerder. Je werkt in een leersalon van de school.

Uitwegen
Als je slaagt in het zevende specialisatiejaar bso Haarstilist behaal je het diploma Secundair Onderwijs.
Je kan direct aan de slag als zelfstandig kapper-salonbeheerder. De kapper-salonbeheerder beheert een
eigen kapsalon of is verantwoordelijk voor de werking en de organisatie van een kapsalon binnen een
keten. Hij werkt altijd met personeel als het gaat om een keten, soms met personeel als het gaat om een
eigen zaak. Hij staat in voor het beheer van de zaak en eventueel voor het personeelsbeleid. Hij verzorgt
daarnaast het haar van de klanten en geeft advies.
Je kan jezelf vestigen als zelfstandige in een eigen kapperszaak.
Met het diploma secundair onderwijs behaalt, kan je ook doorstromen naar het hoger onderwijs. Mits de
nodige motivatie en werklust kan je kiezen voor aanvullende opleidingen in een professionele bachelor
opleiding, in het volwassenenonderwijs of HBO5-opleidingen.
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Vijfde en zesde jaar bso Haarzorg – Duaal leren
Zevende specialisatiejaar bso Haarstilist – Duaal leren
Als je voor deze studierichting kiest, kies je ervoor om een deel van de doelstellingen op de werkvloer te
behalen. Dit wil zeggen dat je naast de theorie- en praktijkvakken op school ook een traject volgt bij een
werkgever (kapsalon).
In totaal presteer je een 38-urenweek.
Deze studierichting is er voor leerlingen die héél erg gemotiveerd zijn, verantwoordelijk en zelfstandig
genoeg zijn om veel uren door te brengen op de werkvloer en de combinatie te maken met de theorie- en
praktijkvakken op school.

Lessentabel
5

6

7

Frans

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Plastische opvoeding

1

1

1

Project algemene vakken

4

4

4

Realisatie haarzorg

4

4

4

Standaardtraject (werkvloer)

23

23

23

AANTAL UREN PER WEEK

38

38

38
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Algemene doelstellingen en richtlijnen
Tweede graad
Om het beroep vakkundig te kunnen uitoefenen wordt er een zeer intensieve praktijkopleiding gegeven
over brushing, watergolf, techniek lange haren, permanent en snit. De leerlingen maken kennis met het
kapsalon, bereiden de haren voor op een verzorging en leren de haren behandelen. In het vak
beroepsethiek en sociale vaardigheden wordt de klemtoon gelegd op algemene omgangsvormen en
attitudes. De leerlingen leren stapsgewijs de theoretische kennis van de producten in de praktijk gebruiken.
Er wordt altijd aandacht besteed aan een fijne omgang met medeleerlingen.

Derde graad
Vijfde jaar
Verdere uitdieping van de basistechnieken, vernieuwende toets naar modetendensen, feestkapsels,
modesnit en diverse speciale technieken.
Aantal modellen per vakonderdeel per jaar (volgens afspraak met de vakleerkracht) :
• 6 modellen voor verschillende kleurtechnieken en lokken
• 4 modellen voor verschillende permanenttechnieken
• 5 modellen voor techniek lange haren
• 3 modellen voor damessnit
• 1 model voor herensnit
• 1 model voor kindersnit

Zesde jaar
Vervolmaking van de algemene vorming met aanmoediging voor eigen creativiteit en zelfstandig werken
met het oog op een beroepsloopbaan in dienstverband. Er gaat meer aandacht naar het adviesgesprek en
de volledige afhandeling van en omgang met de klant.
Aantal modellen per vakonderdeel per jaar (volgens afspraak met de vakleerkracht) :
• 3 modellen voor technisch werk
• 3 modellen voor permanenttechnieken
• 3 modellen voor feestkapsel met hand- en gelaatsverzorging
• 5 modellen voor herensnit
• 3 modellen voor baard en snor heren en scheren
• 1 model voor kindersnit
•
•
•
•
•

Geïntegreerde proef (GIP)
Klantendienst in het didactisch kapsalon van de school
Eigen leersalon via tijdelijke pop-up mogelijk
Stage: 2 keer een week, verspreid over het schooljaar, als onderdeel van de GIP
Deelname wedstrijd professionele externe firma mogelijk
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Zevende specialisatiejaar Haarstilist
Dit specialisatiejaar is erop gericht de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
beroepsloopbaan als zelfstandig kapper/kapster of als kapper/kapster-salonbeheerder.
De leerlingen lopen een halve dag per week stage.
Daarnaast runnen ze op school samen een salon in eigen beheer gedurende 12 lesuren per week. Zo komen
ze in contact met klanten, verkoop en verzorging in een reële situatie. Gedurende 4 lesuren per week wordt
het salonwerk in teamverband geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast worden alle aspecten van het
salonbeheer uitgediept. Er worden regelmatig demonstraties, workshops van nieuwe modetechnieken en
extra cursussen georganiseerd. De leerlingen leren op een modebewuste, creatieve wijze zelfstandig een
zaak runnen.
• Deelname aan wedstrijden, fotoshoots … bij professionele externe firma’s
• Geïntegreerde proef
• Klantendienst via eigen leersalon

Duaal leren
Vijfde en zesde jaar Haarzorg en zevende specialisatiejaar Haarstilist
Bij duaal leren worden een deel theorie- en praktijkvakken op school gevolgd. De meeste uren worden op
de werkvloer via een traject bij een werkgever gepresteerd.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn enorm belangrijk om de combinatie van theorie en praktijk
aan te kunnen.
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Raming onkosten
Leerjaar

4 Haarzorg

5
Haarzorg

6
Haarzorg

7
Haarstilist

Materiaal
Schort (enkel nieuwe leerlingen)
aan te kopen op school
Pivot Point: - LAB licentie
- Haargoed

Kostprijs
(€ 20,30)
€ 127,66 *
€ 64,53

Verbruik
kappersen schoonheidsproducten
aan te kopen
bij Pivot
Point

€ 5,00/trimester = € 15,00

Gebruiksvergoeding materiaal

€ 10,00/trimester = € 30,00

Persoonlijk professioneel kappersmateriaal

(Afhankelijk van situatie ± € 75,00)

Schort (enkel nieuwe leerlingen)
aan te kopen op school

(€ 20,30)

Pivot Point: - LAB licentie
- Haargoed
- (Duaal leren)

€ 127,66 *
€ 196,78
(€ 206,30)

Verbruik kappers- en schoonheidsproducten

€ 5,00/trimester = € 15,00

Gebruiksvergoeding materiaal

€ 10,00/trimester = € 30,00

Materiaal bij voorkeur aan te kopen:
Persoonlijk professioneel kappersmateriaal
Oefenhoofd lang haar
Vals haar, make-up, fantasie

(Afhankelijk van situatie ± € 75,00)
Zelf te kiezen (via school…)

Schort (enkel nieuwe leerlingen)
aan te kopen op school

(€ 20,30)

Pivot Point: - LAB licentie
- Haargoed
- (Duaal leren)

€ 94,99 *
€ 265,45
(€ 160,32)

Gebruiksvergoeding materiaal

€ 10,00/trimester = € 30,00

Materiaal bij voorkeur aan te kopen:
Persoonlijk professioneel kappersmateriaal
Oefenhoofd lang haar
Vals haar, make-up, fantasie
Pivot Point: - LAB licentie
- Haargoed
- (Duaal leren)

Totaal

€ 237,19

€ 369,44

€ 390,44

(Afhankelijk van situatie ± € 75,00)
Zelf te kiezen (via school…)
€ 55,66 *
€ 120,44
(€ 124,02)

€ 176,10

Opgelet! De opgegeven prijzen zijn bij benadering.
* Late instromers: LAB licentie Pivot Point mogelijk vanaf december: €83,85
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